


งบประมาณ
งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงินนอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงิน
หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2564 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
433.4201        470.2923        498.5689        522.9929        
433.4201        470.2923        498.5689        522.9929        
432.7887       469.3009       497.5775       522.0015       

0.6314          0.9914          0.9914          0.9914          
-                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 

 * ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
เงนินอกงบประมาณ -                   

      - งบด ำเนินงำน 0.9914           
      - งบเงนิอดุหนุน -                  
      - งบรำยจ่ำยอืน่ -                  

รวมทัง้สิ้น 419.8610         
เงนิงบประมาณ 419.8610         
      - งบบคุลำกร 418.8696        

-                                -                         

แหลง่เงนิ งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*
ปี 2565

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
กรมอตุนิุยมวิทยา

 ปี 2564  ปี 2565
433,420,100                   419,861,000            
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 419,861,000 บาท
1. งบบคุลากร 418,869,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 413,838,900           บาท
1.1.1 เงนิเดือน 398,160,100           บาท
1.1.2 คา่จา้งประจ า 15,678,800            บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 5,030,700              บาท
2. งบด าเนินงาน 991,400                บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 991,400                บาท
(1) เงนิค่ำเช่ำบำ้นขำ้รำชกำร 198,000                บำท
(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขำ้รำชกำร 409,700                บำท
(3) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจำ้งประจ ำ 45,300                 บำท
(4) เงนิตอบแทนพเิศษรำยเดอืน 102,000                บำท
(5) เงนิสมทบเขำ้กองทนุประกนัสงัคม 224,000                บำท
(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 12,400                 บำท

งบประมาณ
งบประมาณรายจา่ย บาท บาท
เงินนอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงิน
หน่วย : ลา้นบาท

ปี 2564 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
50.0355         54.3221         57.2753         60.4057         
50.0355         54.3221         57.2753         60.4057         
49.5934         53.7419         56.6951         59.8255         
0.4421          0.5802          0.5802          0.5802          

-                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 
-                 -                 -                 -                 

 * ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม
ส านักงานคณะกรรมการดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

 ปี 2564  ปี 2565
50,035,500                     51,362,100             

-                                -                         

แหลง่เงนิ งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*
ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 51.3621          
เงนิงบประมาณ 51.3621          
      - งบบคุลากร 50.7819          

      - งบรายจ่ายอืน่ -                  
เงนินอกงบประมาณ -                   

      - งบด าเนินงาน 0.5802           
      - งบเงนิอดุหนุน -                  
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เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี่� ๓

งบประมาณรายจ่่าย
ประจ่ำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี่� ๓

งบประมาณรายจ่่าย
ประจ่ำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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งบประมาณรายจา่ย บาท บาท

เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท

หมายเหตุ* เป็นจาํนวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะที่นาํมาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม

กรมอตุุนิยมวทิยา

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565

-   -   

องคก์รสมรรถนะสูงดา้นอตุุนิยมวทิยา แจง้เตือนภยัธรรมชาติ เพือ่คุณภาพและประโยชนข์องสงัคม

1. พฒันาสูอ่งคก์รสมรรถนะสูง

2. พฒันาขอ้มลูและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความตอ้งการของสงัคมและการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ

3. เตือนภยั ปกป้องชีวติและทรพัยส์นิของประชาชน

4. สรา้งมลูค่าทางเศรษฐศาสตรแ์ละประโยชนใ์หก้บัสงัคม

5. เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ ความเชื่อม ัน่งานดา้นอตุุนยิมวทิยาและการเตือนภยัใหเ้ป็นทีย่อมรบั

1,838,776,800 1,761,294,300               



3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้า่ยงบประมาณ

ผลสมัฤทธิ์

หน่วยนบั
ค่าเป้าหมาย

และประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดนิไหว และ

ประกาศเตอืนภยัธรรมชาตมิคีวามถกูตอ้ง แม่นยาํทนัเหตกุารณ์

- ตวัชี้วดั : ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะ

ปานกลาง

รอ้ยละ 79 80

- ตวัชี้วดั : ความถกูตอ้งของการพยากรณ์อากาศระยะส ัน้ รอ้ยละ 88 88

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนมคีวามเชื่อม ัน่ในข่าวพยากรณ์อากาศ 

และประกาศเตอืนภยัธรรมชาติ

- ตวัชี้วดั : ความสาํเรจ็ในการแจง้ข่าวแผ่นดนิไหวและ

สนึาม ิถกูตอ้ง ตามเกณฑ ์และมาตรฐานการปฏบิตังิาน

รอ้ยละ 99 99

- ตวัชี้วดั : ของระดบัความเชื่อม ัน่ของการแจง้เตอืนภยัจาก

สภาวะอากาศ

รอ้ยละ 85 85

(3) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนและทกุภาคส่วนสามารถนาํขอ้มลู 

ข่าวสารดา้นอตุนุยิมวทิยาและแผ่นดนิไหวไปใชป้ระโยชนใ์นการ

เตรยีมความพรอ้มรบัมอืจากภยัธรรมชาต ิเพือ่ลดความสูญเสยีใน

ชวีติและทรพัยส์นิ
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4. เปรียบเทยีบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จาํแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น 1,793.5692              1,838.7768              1,761.2943               

1. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร 429.2295                433.4201                419.8610                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 1,283.2477              1,206.7604              1,132.4321               

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 436.5096                363.0223                256.9851                 

198.5963                209.0012                 

แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ 81.0920                 193.5963                209.0012                 

แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ 846.7381                843.7381                875.4470                 

แผนงานบูรณาการรฐับาลดจิทิลั -   5.0000                   -   

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 81.0920                  
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,838.7768 1,761.2943 2,333.6495 1,077.6747 732.1342        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,838.7768 1,761.2943 2,333.6495 1,077.6747 732.1342        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั ลา้นบาท 433.4201        419.8610        470.2923        498.5689        522.9929        

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 433.4201        419.8610        470.2923        498.5689        522.9929        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. ประชาชน ภาครฐั และเอกชน ไดร้บัข่าวพยากรณ์

อากาศ และการแจง้เตือนภยั ที่ถกูตอ้ง แม่นยาํ ทนัเวลา

ไดอ้ย่างท ัว่ถงึ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความถกูตอ้งของการพยากรณ์

อากาศระยะปานกลาง

รอ้ยละ 79 80 81 82 83

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความถกูตอ้งของข่าวพยากรณ์

อากาศการบนิ

รอ้ยละ 80 82 84 86 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ในการแจง้ข่าว

แผ่นดนิไหวและสนึาม ิถกูตอ้งตามเกณฑ ์และมาตรฐาน

การปฏบิตัิงาน

รอ้ยละ 99 99 99 99 99

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,405.3567 1,341.4333 1,863.3572 579.1058 209.1413 

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จาํแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท

รายจ่ายประจาํ บาท

รายจ่ายลงทุน บาท

6.2 จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 418.8696 193.0852        1,140.9214 8.4181 -                 1,761.2943 

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 418.8696 0.9914 -                 -                 -                 419.8610        

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโตบน

คุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

-  192.0938        56.4732         8.4181 -                 256.9851        

ผลผลติที่ 1 : ข่าวพยากรณอ์ากาศ รายงาน

แผ่นดนิไหว  และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ

             -          192.0938          56.4732           8.4181                -          256.9851 

3. แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ

-  -                 875.4470        -                 -                 875.4470        

โครงการที่ 1 : โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจ

อากาศอตัโนมตัิ (LLWAS)

             -                  -            98.6432                -                  -            98.6432 

โครงการที่ 2 : โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจ

อากาศอตัโนมตัิ (AWOS)

             -                  -          163.9071                -                  -          163.9071 

โครงการที่ 3 : โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และ

ติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ

             -                  -            55.8096                -                  -            55.8096 

โครงการที่ 4 : โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดั

แผ่นดนิไหว

             -                  -            30.2500                -                  -            30.2500 

โครงการที่ 5 : โครงการจดัหาเครื่องวดัลมเฉือน 

(Lidar) และเครื่องมอืตรวจลมช ัน้บน

             -                  -          395.7060                -                  -          395.7060 

โครงการที่ 6 : โครงการปรบัปรุงและเพิม่

ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุุนิยมวทิยา

             -                  -            45.0000                -                  -            45.0000 

โครงการที่ 7 : โครงการจดัหาเครื่องมอืตรวจ

อากาศอตัโนมตัิ (AWS)

             -                  -            86.1311                -                  -            86.1311 

4. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา -  -                 209.0012        -                 -                 209.0012        

โครงการที่ 1 : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจ

อากาศแบบ Dual Polarization

             -                  -          111.6192                -                  -          111.6192 

โครงการที่ 2 : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดั

ระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณอ์ตุุนิยมวทิยา

อทุกและเตือนภยั

             -                  -             5.0345                -                  -             5.0345 

โครงการที่ 3 : โครงการปรบัปรุงและเพิม่

ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุุนิยมวทิยา

ระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ

             -                  -            92.3475                -                  -            92.3475 

งบรายจา่ย

1,761,294,300 

620,372,900 

1,140,921,400 

          หน่วย : ลา้นบาท 
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

433.4201         419.8610         470.2923         498.5689         522.9929         

433.4201         419.8610         470.2923         498.5689         522.9929         

432.7887         418.8696         469.3009         497.5775         522.0015         

0.6314           0.9914           0.9914           0.9914           0.9914           

-                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 419,861,000 

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 419,861,000 บาท

1. งบบคุลากร 418,869,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 413,838,900           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 398,160,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,678,800             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,030,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 991,400                บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 991,400                บาท

(1) เงนิค่าเช่าบา้น 198,000                บาท

(2) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการ 409,700                บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํ 45,300                  บาท

(4) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืน 102,000                บาท

(5) เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคม 224,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 12,400                  บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

192.0938 56.4732 8.4181 -  256.9851

134.1533      -                -                -                134.1533      

57.9405        56.4732        8.4181         -                122.8318      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ครัง้ 671,753

 ( 183,764 )

708,335 708,335 708,335 708,335

รอ้ยละ 82

 ( - )

82 82 82 82

วนั 365

 ( 92 )

365 365 366 365

รอ้ยละ 100

 ( - )

100 100 100 100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ทาํการตรวจอากาศและตรวจวดัสารประกอบอตุุนิยมวทิยาและ

แผ่นดนิไหว

256,985,100 

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือนภยั

ธรรมชาติ 256,985,100 

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจ เฝ้าระวงั พยากรณ ์ติดตามสภาวะอากาศและเตือนภยัธรรมชาติ 

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจ และเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหว 

- เพือ่พฒันาระบบงานสนบัสนุนใหส้ามารถปฏบิตัิงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

- เพือ่พฒันาการบรกิารขอ้มลูอตุุนิยมวทิยาและแผ่นดนิไหวใหผู้ร้บับรกิารสามารถนาํไปประยุกตใ์ช ้

  ในกิจกรรมต่าง ๆ ไดท้ ัว่ถงึมากขึ้น 

- เพือ่เพิม่ศกัยภาพบุคลากรดา้นอตุุนิยมวทิยา และผลกัดนัใหเ้กิดการวจิยั พฒันา งานวชิาการมากขึ้น 

- เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ร่วมกบัหน่วยงานอตุุนิยมวทิยาท ัง้ในและต่างประเทศ รวมท ัง้สรา้งเครอืข่าย 

  ดา้นอตุุนิยมวทิยาและแผ่นดนิไหว เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในการปฏบิตัิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ

2. จดัทาํแผนทีอ่ากาศและวเิคราะหเ์พือ่ออกคาํพยากรณอ์ากาศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : ข่าวพยากรณอ์ากาศ รายงานแผ่นดนิไหว

และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ

เชงิคุณภาพ : ข่าวพยากรณอ์ากาศ และประกาศเตือนภยั

ธรรมชาติมคีวามถกูตอ้ง

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม

เชงิเวลา : ระยะเวลาดาํเนินงานตลอดปีงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : สามารถใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินงาน

ภายใตว้งเงนิที่ไดร้บั
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 363.0223       256.9851       304.5363       200.5119       200.5119       

ลา้นบาท 363.0223       256.9851       304.5363       200.5119       200.5119       

ลา้นบาท 315.3036      192.0938      192.0938      192.0938      192.0938      

ลา้นบาท 40.1244        56.4732        104.0244      -                -                

ลา้นบาท 7.5943         8.4181         8.4181         8.4181         8.4181         

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศ 

เตือนภยัธรรมชาติ 256,985,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 192,093,800           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 147,603,000           บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,381,400              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,108,800              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,296,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,076,200              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,983,700              บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 826,100                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 96,011,100             บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 854,300                บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุ 2,727,200              บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 933,500                บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,101,000              บาท

(12) วสัดกุ่อสรา้ง 191,600                บาท

(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 38,100                  บาท

(14) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,754,100              บาท

(15) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 25,955,500             บาท

(16) วสัดคุอมพวิเตอร์ 1,000,000              บาท

(17) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 364,400                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 44,490,800             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 16,274,200             บาท

(2) ค่าประปา 1,128,500              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,477,500              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 506,400                บาท

(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 24,104,200             บาท
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2. งบลงทนุ 56,473,200             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,473,200             บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 56,473,200             บาท

2.1.1.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 56,473,200             บาท

(1) อาคารชดุทีพ่กัอาศยั คสล. 6 ชัน้ กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา 

เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 2 อาคาร 56,473,200             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 200,622,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 40,124,400             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 56,473,200             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 104,024,400            บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 8,418,100              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,418,100              บาท

1) ค่าบาํรงุสมาชกิองคก์ารอตุนุยิมวทิยาโลก 6,798,100              บาท

2) ค่าสมาชกิคณะกรรมการไตฝุ้่ น 360,000                บาท

3) ค่าบาํรงุสมาชกิศูนยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,170,000              บาท

4) ค่าสมาชกิคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตรอ้น 90,000                  บาท
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บาท

บาท

7.3.1.1   วตัถปุระสงค์

7.3.1.2   สถานที่ดําเนินการ 

7.3.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2565)

7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              98.6432      -              -              98.6432      

-                33.0594        -                -                33.0594        

-                32.7919        -                -                32.7919        

-                32.7919        -                -                32.7919        

7.3  แผนงานยุทธศาสตรจ์ดัการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภมูิอากาศ                     875,447,000 

7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS)                       98,643,200 

- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) เพือ่ใช ้

  ในกิจการการบนิ การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สาํหรบัเฝ้าระวงัเตือนสภาวะอากาศ ณ จดุใกลท้างวิง่ 

  และบรเิวณสนามบนิใหร้วดเรว็ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแจง้เตือนภยัในลกัษณะสภาพอากาศรา้ยได ้

  ทนัท่วงทที ัง้ในสภาวะก่อนจะเกิดภยั  และระหว่างเกิดภยั

- เพือ่การป้องกนัและลดความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติ ต่อชวีติและทรพัยส์นิของ

  ประชาชนในการสญัจรทางอากาศที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากในปจัจบุนั

- ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

- ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

                  202,497,500 

                  202,497,500 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร ์

   (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานสุราษฎรธ์านี

2. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร์

   (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานอดุรธานี

3. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ ระบบวนิดเ์ชยีร์

   (LLWAS) ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่
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7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 99

 ( - )

99 - - -

ลา้นบาท 103.8543       98.6432        -                -                -                

ลา้นบาท 103.8543       98.6432        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 103.8543      98.6432        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทนัเวลา ภายใน

เวลาไม่เกิน 5 นาที

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS) 98,643,200 บาท

1. งบลงทนุ 98,643,200             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 98,643,200             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 98,643,200             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 98,643,200             บาท

(1) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตัริะบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่่าอากาศยาน

 สุราษฎรธ์าน ีตาํบลหวัเตย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี 1 ระบบ 33,059,400             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 67,677,500             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,304,100             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,314,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 33,059,400             บาท

(2) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตัริะบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่่าอากาศยาน

 อดุรธาน ี ตาํบลหมากแขง้ อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี1 ระบบ 32,791,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 67,410,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,304,100             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,314,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 32,791,900             บาท

(3) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตัริะบบวนิดเ์ชยีร ์(LLWAS) ทีท่่าอากาศยาน

 หาดใหญ่ ตาํบลคลองหลา อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 32,791,900             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 67,410,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 10,304,100             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 24,314,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 32,791,900             บาท
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บาท

7.3.2.1   วตัถปุระสงค์

7.3.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2566)

7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              163.9071    -              -              163.9071    

-                18.1521        -                -                18.1521        

-                18.1521        -                -                18.1521        

-                54.4563        -                -                54.4563        

-                38.1466        -                -                38.1466        

-                35.0000        -                -                35.0000        

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 

   ที่ท่าอากาศยานนครราชสมีา

2. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 

   ที่ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

                    163,907,100 

- เพือ่จดัหาครุภณัฑว์ทิยาศาสตร ์รายการเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) ของ

  ทางวิง่ที่ 3 (ใหม่) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิสาํหรบัใชเ้ป็นขอ้มลูเพือ่การ ขึ้น - ลง ของเครื่องบนิ

  ที่ทางวิง่ดงักลา่วตามมาตรฐานของ ICAO 

- เพือ่บูรณาการขอ้มลูร่วมกบัเครื่องมอื LLWAS และชนิดอื่น ๆ ของสนามบนิใหเ้กิดความปลอดภยั 

  และเพือ่การพยากรณแ์ละการเตือนภยัใหม้คีวามถกูตอ้งแม่นยาํ และทนัการณ์

- เพือ่พฒันาระบบประมวลผลและแสดงผลขอ้มลูเดมิ ใหส้ามารถใชง้านไดค้รอบคลุมทุกทางวิง่ 

  และพื้นที่ของสนามบนิสุวรรณภมูิ

- ท่าอากาศยานนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

- ท่าอากาศยานเพชรบูรณ ์จงัหวดัเพชรบูรณ์

- ท่าอากาศยานลาํปาง จงัหวดัลาํปาง

- ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช

- ท่าอากาศยานสกลนคร จงัหวดัสกลนคร

- ท่าอากาศยานนครพนม จงัหวดันครพนม

- ท่าอากาศยานชมุพร จงัหวดัชมุพร                                                                                            

- ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิจงัหวดัสมทุรปราการ

                  431,265,000 

                  431,265,000 

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS)

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

3. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 

   ที่ท่าอากาศยานสกลนคร ที่ท่าอากาศยานนครพนม และ

   ที่ท่าอากาศยานชมุพร

4. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 

   ที่ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช และท่าอากาศยานลาํปาง

5. จดัหาพรอ้มติดต ัง้เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS)

   ของทางวิง่ที่ 3 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
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7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 99

( - )

99 99 - -

ลา้นบาท 106.4405       163.9071       160.9174       -                -                

ลา้นบาท 106.4405       163.9071       160.9174       -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 106.4405      163.9071      160.9174      -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ข่าว METAR รายงานทนัเวลา ภายใน

เวลาไม่เกิน 5 นาที

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWOS) 163,907,100 บาท

1. งบลงทนุ 163,907,100           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 163,907,100           บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 163,907,100           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 163,907,100            บาท

(1) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานนครราชสมีา

 ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา  1 ระบบ 18,152,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,487,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,537,300              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,797,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 18,152,100             บาท

(2) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานเพชรบูรณ์  

 ตาํบลลานบ่า อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1 ระบบ 18,152,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,487,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,537,300              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,797,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 18,152,100             บาท

(3) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานลาํปาง  

 ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 ระบบ 19,073,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ -                         บาท

เงนิงบประมาณ 36,915,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,383,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 19,073,300             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 10,458,700             บาท

(4) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานนครศรธีรรมราช

ตาํบลปากพนู อาํเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 19,073,300             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,915,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 7,383,000              บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 19,073,300             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 10,458,700             บาท
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(5) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานสกลนคร 

 ตาํบลธาตนุาเวง อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร 1 ระบบ 18,152,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,487,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,537,300              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,797,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 18,152,100             บาท

(6) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานนครพนม 

 ตาํบลโพธิ์ตาก อาํเภอเมอืงนครพนม จงัหวดันครพนม 1 ระบบ 18,152,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,487,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,537,300              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,797,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 18,152,100             บาท

(7) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทีท่่าอากาศยานชมุพร 

 ตาํบลชมุโค อาํเภอปะทวิ จงัหวดัชมุพร 1 ระบบ 18,152,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 36,487,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 5,537,300              บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 12,797,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 18,152,100             บาท

(8) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWOS) ทางวิง่ที ่3 ทีท่่าอากาศยาน

 สุวรรณภมู ิตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 35,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 175,000,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 35,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 140,000,000            บาท
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บาท

7.3.3.1   วตัถปุระสงค์

7.3.3.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2566)

7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              55.8096      -              -              55.8096      

-                55.8096        -                -                55.8096        

7.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 88

( 88.47 )

88 88 - -

ลา้นบาท 49.6540        55.8096        42.0894        -                -                

ลา้นบาท 49.6540        55.8096        42.0894        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 49.6540        55.8096        42.0894        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ                       55,809,600 

- เพือ่พฒันาเครื่องเรดารต์รวจอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยการทดแทนเครื่องเรดารต์รวจอากาศเดมิ

  ที่ใชง้านมานานและเสือ่มสภาพ

- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศดว้ยเรดารส์าํหรบัการบรหิารจดัการ 

  และแจง้เตือนสภาพอากาศรา้ยที่เกิดขึ้นที่มผีลกระทบต่อการเดนิอากาศพื้นที่โดยรอบ

สถานีอตุุนิยมวทิยาตาก จงัหวดัตาก

                  147,553,000 

                  147,553,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครือ่งเรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band

   ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยงที่สถานี

   อตุุนิยมวทิยาตาก (ดอยมเูซอ)

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ความถกูตอ้งของการพยากรณอ์ากาศ

ระยะส ัน้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการกอ่สรา้งหอเรดาร ์และติดตัง้เครื่องเรดาร ์

ตรวจอากาศ 55,809,600 บาท

1. งบลงทนุ 55,809,600             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 55,809,600             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 55,809,600             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 55,809,600             บาท

(1) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization 

 พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดาร ์ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาตาก (ดอยมเูซอ)

 ตาํบลแม่ทอ้ อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 เครือ่ง 55,809,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 147,553,000            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,159,500             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,494,500             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 55,809,600             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,089,400             บาท
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บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2565)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              30.2500      -              -              30.2500      

-                30.2500        -                -                30.2500        

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 99

( 100 )

99 - - -

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ในการแจง้ข่าวแผ่นดนิไหว 

และสนึาม ิถกูตอ้ง ตามเกณฑ ์และมาตรฐาน

การปฏบิตัิงาน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดนิไหว ระยะที่ 1 และ 2 

   เพือ่ตรวจเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวและสนึามิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว                       30,250,000 

- พฒันาระบบตรวจเฝ้าระวงัแผ่นดนิไหวและสนึามใิหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึ้นและมมีาตรฐานสามารถ

  สนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตัิแผ่นดนิไหวและสนึามทิี่อาจเกิดในอนาคต 

- เพือ่บูรณาการปรบัปรุงและเพิม่สมรรถนะในการปฏบิตัิงานตรวจวดั วเิคราะหเ์ฝ้าระวงัท ัง้แผ่นดนิไหว

  และสนึามใิหส้ามารถดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและมปีระสทิธภิาพโดยมเีป้าหมายเพือ่ความปลอดภยั

  ของประชาชนซึง่อยู่ในพื้นทีเ่สีย่งท ัง้บนบก ชายฝัง่ รวมถงึเกาะในทะเลหรอืพื้นที่อื่นที่ไดร้บัผลกระทบ 

- เพือ่ขยายพื้นที่การแจง้ข่าวแผ่นดนิไหวและสนึามทิ ัง้สองฝัง่ทะเลอนัดามนั และทะเลจนีใต ้

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัทาํฐานขอ้มลูและแลกเปลีย่นขอ้มลูแผ่นดนิไหวในประเทศและ

  นอกประเทศดว้ยความรวดเรว็และถกูตอ้งยิ่งขึ้น

กรมอตุุนิยมวทิยา กรุงเทพมหานคร

                  283,359,600 

                  283,359,600 

557



เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

ลา้นบาท 253.1096       30.2500        -                -                -                

ลา้นบาท 253.1096       30.2500        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 253.1096      30.2500        -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงสถานีตรวจวดัแผ่นดินไหว 30,250,000 บาท

1. งบลงทนุ 30,250,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 30,250,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 30,250,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 30,250,000             บาท

(1) ปรบัปรงุสถานตีรวจวดัแผ่นดนิไหวระยะที ่1 และ 2 เพือ่ตรวจเฝ้าระวงั

 แผ่นดนิไหวและสนึาม ิกรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา

 กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 30,250,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 283,359,600            บาท

ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 60,000,000             บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 92,914,400             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 100,195,200            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 30,250,000             บาท
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2567)

7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              395.7060    -              -              395.7060    

-                395.7060      -                -                395.7060      

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครื่องบนิ และเครื่องมอืตรวจ

ลมช ัน้บนระดบัต่าง ๆ

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการจดัหาเครื่องวดัลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือตรวจลมชัน้บน                     395,706,000 

- เพือ่เพิม่ศกัยภาพการตรวจวดัสภาพอากาศรา้ยและการเกิดวนิดเ์ชยีรท์ี่มผีลกระทบต่อการเดนิอากาศ

  ในระยะประชดิสาํหรบัเครื่องบนิ ที่จะนาํเครื่องขึ้นและร่อนลงในระยะใกลส้นามบนิในแนวเสน้ทางบนิ 

  (Glide Slope) ไดอ้ย่างรวดเรว็ และทนัเหตุการณ ์ลดความเสีย่งต่อการเกิดอบุตัิเหตุต่อการทาํการบนิ

  ตาม ICAO กาํหนด 

- เพือ่บูรณาการขอ้มลูร่วมกบัเครือ่งมอืชนิดอื่น ๆ ของสนามบนิ เช่น ระบบตรวจอากาศอตัโนมตัิ 

  (AWOS) หรอืระบบตรวจอากาศอตัโนมตัิ (LLWAS) เพือ่การพยากรณแ์ละการเตือนภยัใหม้คีวาม

  ถกูตอ้งแม่นยาํและทนัเหตุการณ ์

- เพือ่พฒันาระบบตรวจวดัสภาพอากาศและการเตือนภยัสภาพอากาศรา้ยที่ระยะประชดิสนามบนิ

  เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการจราจรทางอากาศของสนามบนิที่มคีวามสาํคญัต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ

  ของประเทศ

- ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร

- ท่าอากาศยานอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานี

- ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

- ท่าอากาศยานภเูก็ต จงัหวดัภเูก็ต

- ท่าอากาศยานเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่

- ท่าอากาศยานกระบี ่จงัหวดักระบี่

- ท่าอากาศยานเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย

- ท่าอากาศยานอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

- ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิจงัหวดัสมทุรปราการ

                1,651,408,000 

                1,651,408,000 
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7.3.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 80

( - )

82 84 86 -

ลา้นบาท 384.9430       395.7060       707.4570       163.3020       -                

ลา้นบาท 384.9430       395.7060       707.4570       163.3020       -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 384.9430      395.7060      707.4570      163.3020      -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ความถกูตอ้งของข่าวพยากรณอ์ากาศ

การบนิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องวดัลมเฉือน (Lidar) และเครื่องมือ

ตรวจลมชัน้บน 395,706,000 บาท

1. งบลงทนุ 395,706,000           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 395,706,000           บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 395,706,000           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 395,706,000            บาท

(1) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดัลม

 ชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานดอนเมอืง แขวงสนามบนิ เขตดอนเมอืง 

 กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 48,384,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 182,901,600            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,750,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,038,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 48,384,800             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 79,728,200             บาท

(2) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดัลม

 ชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานอบุลราชธาน ี ตาํบลในเมอืง 

 อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ระบบ 48,384,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 182,901,600            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,750,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,038,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 48,384,800             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 79,728,200             บาท

(3) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดัลม

 ชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานหาดใหญ่ ตาํบลคลองหลา 

 อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 48,384,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 182,901,600            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,750,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,038,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 48,384,800             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 79,728,200             บาท
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(4) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดัลม

 ชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานภเูก็ต ตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง 

 จงัหวดัภเูก็ต 1 ระบบ 48,384,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 182,901,600            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,750,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,038,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 48,384,800             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 79,728,200             บาท

(5) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดัลม

 ชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานเชยีงใหม่ ตาํบลสุเทพ 

 อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ระบบ 48,384,800             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 182,901,600            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 27,750,000             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 27,038,600             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 48,384,800             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 79,728,200             บาท

(6) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดัลม

 ชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานกระบี ่ตาํบลเหนอืคลอง 

 อาํเภอเหนอืคลอง จงัหวดักระบี ่1 ระบบ 39,134,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 39,134,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 54,432,000             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 54,434,000             บาท

(7) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดัลม

 ชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานเชยีงราย ตาํบลบา้นดู่ 

 อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 ระบบ 39,134,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 39,134,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 54,432,000             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 54,434,000             บาท
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(8) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดัลม

 ชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานอดุรธาน ีตาํบลหมากแขง้ 

 อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี1 ระบบ 39,134,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 185,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 37,000,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 39,134,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 54,432,000             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 54,434,000             บาท

(9) เครือ่งวดัลมเฉือนแนวขึ้น-ลงของเครือ่งบนิ และเครือ่งมอืตรวจวดัลม

 ชัน้บนระดบัต่างๆ ทีท่่าอากาศยานสุวรรณภมู ิตาํบลราชาเทวะ 

 อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 1 ระบบ 36,380,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 181,900,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 36,380,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 145,520,000            บาท
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บาท

7.3.6.1   วตัถปุระสงค์

7.3.6.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     2  ปี (ปี 2565 ถงึ  ปี 2566)

7.3.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              45.0000      -              -              45.0000      

-                45.0000        -                -                45.0000        

7.3.6.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ -

( - )

99 99 - -

ลา้นบาท -                45.0000        180.0000       -                -                

ลา้นบาท -                45.0000        180.0000       -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                45.0000        180.0000      -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจอากาศช ัน้บนระบบอตัโนมตัิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**งบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ขอ้มลูการตรวจอากาศช ัน้บน ที่รายงาน

ทนัเวลา ภายในเวลาไม่เกิน 1 ช ัว่โมง 15 นาที

7.3.6  โครงการที่ 6 :  โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มูลอตุุนิยมวทิยา                       45,000,000 

- เพือ่การบูรณาการและแลกเปลีย่นใหก้บัทางต่างประเทศ ในการพยากรณอ์ากาศทุกภมูภิาคท ัว่โลก 

- เพือ่ตรวจวดัขอ้มลูอากาศช ัน้บนสาํหรบัการเฝ้าระวงัและติดตามการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศที่

  จะมผีลกระทบต่อประชาชน เช่น พายุฟ้าคะนอง การสะสมของฝุ่ นละออง เป็นตน้

- ศูนยอ์ตุุนิยมวทิยาภาคเหนือ จงัหวดัเชยีงใหม่

- สถานีอตุุนิยมวทิยาจนัทบุร ีจงัหวดัจนัทบุรี

- สถานีอตุุนิยมวทิยานครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

                  225,000,000 

                  225,000,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มูล

อตุุนิยมวทิยา 45,000,000 บาท

1. งบลงทนุ 45,000,000             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 45,000,000             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 45,000,000             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 45,000,000             บาท

(1) เครือ่งมอืตรวจอากาศชัน้บน ระบบอตัโนมตั ิความถี ่1680 Mhz 

 พรอ้มอปุกรณ์ตรวจอากาศ ทีศู่นยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคเหนอื ตาํบลสุเทพ

 อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 15,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(2) เครือ่งมอืตรวจอากาศชัน้บน ระบบอตัโนมตั ิความถี ่1680 Mhz 

 พรอ้มอปุกรณ์ตรวจอากาศ ทีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาจนัทบรุ ีตาํบลวดัใหม่ 

 อาํเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ี1 ชดุ 15,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท

(3) เครือ่งมอืตรวจอากาศชัน้บน ระบบอตัโนมตั ิความถี ่1680 Mhz 

 พรอ้มอปุกรณ์ตรวจอากาศ ที ่สถานอีตุนุยิมวทิยานครราชสมีา 

 ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 15,000,000             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
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บาท

7.3.7.1   วตัถปุระสงค์

7.3.7.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.7.3   ระยะเวลาดําเนินการ     3  ปี (ปี 2564 ถงึ  ปี 2566)

7.3.7.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.7.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              86.1311      -              -              86.1311      

-                86.1311        -                -                86.1311        

7.3.7.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 95

( - )

95 95 - -

ลา้นบาท 44.9540        86.1311        93.6849        -                -                

ลา้นบาท 44.9540        86.1311        93.6849        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 44.9540        86.1311        93.6849        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

เชงิคุณภาพ : การตรวจอากาศผวิพื้นอตัโนมตัิที่ถกูตอ้ง

ครบถว้นและทนัเวลา

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัหาเครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWS)

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  224,770,000 

7.3.7  โครงการที่ 7 :  โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWS)                       86,131,100 

- เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจอากาศ สาํหรบัการพยากรณอ์ากาศ และการเตือนภยัธรรมชาติ 

  ใหค้รอบคลุมทุกพื้นที่ 

- เพือ่นาํขอ้มลูที่ไดไ้ปใชใ้นกิจการ การท่องเที่ยว กิจการขนส่ง สาํหรบัเฝ้าระวงัเตือนสภาวะอากาศ

  การพยากรณอ์ากาศ และการเตือนภยัจากธรรมชาติ เป็นการป้องกนัและลดความสูญเสยีที่

  จะเกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติ ต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

- เพือ่การป้องกนัและลดความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้นจากภยัธรรมชาติต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน

กรมอตุุนิยมวทิยา กรุงเทพมหานคร

                  224,770,000 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัหาเครื่องมือตรวจอากาศอตัโนมตัิ (AWS) 86,131,100 บาท

1. งบลงทนุ 86,131,100             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 86,131,100             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 86,131,100             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 86,131,100             บาท

(1) เครือ่งมอืตรวจอากาศอตัโนมตั ิ(AWS)  กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา 

 เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 91 สถานี 86,131,100             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 224,770,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 44,954,000             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 86,131,100             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 93,684,900             บาท
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บาท

บาท

7.4.1.1   วตัถปุระสงค์

7.4.1.2   สถานที่ดําเนินการ 

7.4.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2566)

7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              111.6192    -              -              111.6192    

-                111.6192      -                -                111.6192      

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 88

( 88.47 )

88 88 - -

ลา้นบาท 97.8198        111.6192       84.5328        -                -                

ลา้นบาท 97.8198        111.6192       84.5328        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 97.8198        111.6192      84.5328        -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

หน่วย:ลา้นบาท

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิคุณภาพ : ความถกูตอ้งของการพยากรณอ์ากาศ

ระยะส ัน้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

1. ก่อสรา้งหอเรดาร ์และติดต ัง้เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ C Band

   ชนิด Dual Polarization พรอ้มอปุกรณเ์ชื่อมโยง 

   ที่สถานีอตุุนิยมวทิยาระนอง และสถานีอตุุนิยมวทิยาตรงั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.4  แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา                     209,001,200 

7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ Dual Polarization                     111,619,200 

- เพือ่พฒันาเครื่องเรดารต์รวจอากาศใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยการทดแทนเครื่องเรดารต์รวจอากาศเดมิ

  ที่ใชง้านมานาน และเสือ่มสภาพ 

- เพิม่ประสทิธภิาพในการนาํขอ้มลูผลการตรวจอากาศดว้ยเรดารส์าํหรบัการบรหิารจดัการและแจง้เตือน

  สภาพอากาศรา้ยที่เกิดขึ้นที่มผีลกระทบต่อการเดนิอากาศพื้นที่โดยรอบ

- สถานีอตุุนิยมวทิยาระนอง จงัหวดัระนอง

- สถานีอตุุนิยมวทิยาตรงั จงัหวดัตรงั

                  293,971,800 

                  293,971,800 
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงเครื่องเรดารต์รวจอากาศแบบ 

Dual Polarization 111,619,200 บาท

1. งบลงทนุ 111,619,200           บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 111,619,200           บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 111,619,200           บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 111,619,200            บาท

(1) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization 

 พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาระนอง 

 ตาํบลบางริ้น อาํเภอเมอืงระนอง จงัหวดัระนอง 1 เครือ่ง 55,809,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 146,985,900            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,159,500             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,750,400             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 55,809,600             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,266,400             บาท

(2) เครือ่งเรดารต์รวจอากาศแบบ C Band ชนดิ Dual Polarization 

 พรอ้มอปุกรณ์เชื่อมโยงและหอเรดารท์ีส่ถานอีตุนุยิมวทิยาตรงั 

 ตาํบลโคกหลอ่ อาํเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครือ่ง 55,809,600             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 146,985,900            บาท

ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 22,159,500             บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 26,750,400             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 55,809,600             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 42,266,400             บาท
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บาท

7.4.2.1   วตัถปุระสงค์

7.4.2.2   สถานที่ดําเนินการ

7.4.2.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2564 ถงึ  ปี 2567)

7.4.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.2.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              5.0345       -              -              5.0345       

-                5.0345         -                -                5.0345         

7.4.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ระดบั 5

( - )

5 5 5 -เชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ของการติดต ัง้ระบบตรวจวดั

ระดบันํา้อตัโนมตัิ เพือ่การพยากรณอ์ตุุนิยมวทิยาอทุก 

และเตือนภยั

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์

   อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

กจิกรรม

หน่วย:ลา้นบาท

7.4.2  โครงการที่ 2 :  โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบัน้ําอตัโนมตัิเพือ่การพยากรณ์

อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั                        5,034,500 

- เพือ่ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพเครื่องมอืตรวจวดัทดแทนของเดมิ และเพิม่สารประกอบดา้น

  อตุุนิยมวทิยาตลอดจนการขยายเครอืข่ายการตรวจวดัขอ้มลูใหค้รอบคลุม การเตือนสภาวะอทุกภยั

  และการบรหิารจดัการนํา้ 

- เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการเฝ้าระวงัและติดตามการเปลีย่นแปลงสภาวะของระดบันํา้และปรมิาณนํา้

  ที่จะก่อใหเ้กิดนํา้ท่วมฉบัพลนั นํา้ลน้ตลิง่ และนํา้ป่าไหลหลาก 

- สามารถจาํลองการคาดหมายปรมิาณนํา้เพือ่สนบัสนุนการเตือนสภาวะอทุกภยัใหม้คีวามถกูตอ้งแม่นยาํ

  และสามารถแจง้เตือนประชาชนไดอ้ย่างรวดเรว็และทนัเหตุการณ ์

- เพิม่ประสทิธภิาพระบบประมวลผลแบบเครอืข่าย เพือ่ใหบ้รกิารขอ้มลูกบัประชาชนและหน่วยงานที่

  เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถงึและใชข้อ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ ท ัง้ดา้นวางแผนการจดัการและความปลอดภยั

กรมอตุุนิยมวทิยา  กรุงเทพมหานคร

                  110,000,000 

                  110,000,000 
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ลา้นบาท 16.9655        5.0345         35.5100        52.4900        -                

ลา้นบาท 16.9655        5.0345         35.5100        52.4900        -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 16.9655        5.0345         35.5100        52.4900        -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เงนินอกงบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงระบบตรวจวดัระดบัน้ําอตัโนมตัิ

เพือ่การพยากรณ์อตุุนิยมวทิยาอทุกและเตือนภยั 5,034,500 บาท

1. งบลงทนุ 5,034,500              บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 5,034,500              บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,034,500              บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 5,034,500              บาท

(1) ปรบัปรงุระบบตรวจวดัระดบันํา้อตัโนมตัเิพือ่การพยากรณ์

 อตุนุยิมวทิยาอทุกและเตอืนภยั กรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา เขตบางนา

 กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 5,034,500              บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 110,000,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 16,965,500             บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 5,034,500              บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 35,510,000             บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 52,490,000             บาท
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บาท

7.4.3.1   วตัถปุระสงค์

7.4.3.2   สถานที่ดําเนินการ 

7.4.3.3   ระยะเวลาดําเนินการ     4  ปี (ปี 2564 ถงึ  ปี 2567)

7.4.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.4.3.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              92.3475      -              -              92.3475      

-                92.3475        -                -                92.3475        

7.4.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 100

( - )

100 100 100 -

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  615,650,000 

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

เชงิคุณภาพ : ความสาํเรจ็ในการปรบัปรุงและเพิม่

ประสทิธภิาพและตรวจวดัขอ้มลูอตุุนิยมวทิยาระดบั

ตาํบล และอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ

7.4.3  โครงการที่ 3 :  โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มูลอตุุนิยมวทิยา

ระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ                       92,347,500 

- เพือ่ปรบัเปลีย่นวธิกีารตรวจวดัเดมิของสถานีฝนระดบัอาํเภอจากการตรวจดว้ยบุคคลไปสู่การใชก้าร

  ตรวจวดัดว้ยระบบดจิทิลั 

- เพือ่ใหป้ระชาชนในพื้นที่ หน่วยงานราชการท ัง้ในพื้นที่และส่วนกลาง รวมท ัง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 

  สามารถใชข้อ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็ใกลเ้วลาจรงิ 

- เพือ่ยกระดบัคุณภาพการเฝ้าระวงัภยั การตระหนกัรูใ้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการใช ้

  ขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนการประกอบอาชพีของประชาชนในพื้นที่ 

- ยกระดบัประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานของกรมอตุุนิยมวทิยาโดยใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัใหม้ากขึ้นและ

  มปีระสทิธภิาพสูงขึ้น

กรมอตุุนิยมวทิยา  กรุงเทพมหานคร

                  615,650,000 

1. ปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุุนิยมวทิยา

   ระดบัตาํบล และอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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เร่ิมตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

ลา้นบาท 123.1300       92.3475        246.0000       154.1725       -                

ลา้นบาท 123.1300       92.3475        246.0000       154.1725       -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท 123.1300      92.3475        246.0000      154.1725      -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มูล

อตุุนิยมวทิยาระดบัอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตัิ 92,347,500 บาท

1. งบลงทนุ 92,347,500             บาท

1.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 92,347,500             บาท

1.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 92,347,500             บาท

1.1.1.1 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 92,347,500             บาท

(1) ปรบัปรงุและเพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวดัขอ้มลูอตุนุยิมวทิยาระดบั

 ตาํบลและอาํเภอใหเ้ป็นระบบอตัโนมตั ิกรมอตุนุยิมวทิยา แขวงบางนา 

 เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 92,347,500             บาท

วงเงนิท ัง้สิ้น 615,650,000            บาท

ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 123,130,000            บาท

ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 92,347,500             บาท

ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 246,000,000            บาท

ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 154,172,500            บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา -               21.1032         11.7050        4.1586          -              -               

2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 21.1032 5.7000          5.7000 5.7000          5.7000 5.7000 

2.1 เงนิรายได ้ 21.1032        5.7000          5.7000         5.7000          5.7000         5.7000          

2.2 เงนิที่รฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                -                 -                -                 

2.3 ทุนหมนุเวยีน -                 -                 -                -                 -                -                 

2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                -                 -                -                 

2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                -                 -                -                 

2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                -                 -                -                 

2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                -                 -                -                 

2.8 อื่นๆ -                 -                 -                -                 -                -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 21.1032        26.8032         17.4050        9.8586          5.7000 5.7000 

4. นําไปสมทบกบังบประมาณ -               -                -               -               -               -                

4.1 งบบุคลากร -               -               -               -               -               -                

4.2 งบดาํเนินงาน -               -               -               -               -               -                

4.3 งบลงทุน -               -               -               -               -               -                

4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -                

4.5 งบรายจ่ายอื่น -               -               -               -               -               -                

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนินําไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 21.1032 26.8032         17.4050        9.8586          5.7000 5.7000 

6. แผนการใชจ้า่ยอืน่ -                 15.0982         13.2464        9.8586          5.7000 5.7000 

6.1 ภารกิจพื้นฐาน -                 15.0982 13.2464        9.8586          5.7000         5.7000          

6.1.1 รายจ่ายประจาํ -                 11.6953 12.6464        9.8586          5.7000         5.7000          

6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                 3.4029         0.6000        -                -                -                

6.2 ภารกิจเพือ่การพฒันา -                 -                 -                -                 -                -                 

6.2.1 รายจ่ายประจาํ -                 -                 -                -                 -                -                 

6.2.2 รายจ่ายลงทุน -                 -                 -                -                 -                -                 

7. คงเหลอื (5.-6.) 21.1032 11.7050         4.1586 -                 -                -                 

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนยิม 4 ตาํแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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