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แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2550
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลํา
ดับ
ที่

แผนงบประมาณ
ผลผลิต/โครงการ

แผนงบประมาณ:รักษา
ความมั่นคงของรัฐ
1 ผลผลิตที่ 1 : ขาว
พยากรณอากาศ และ
ประกาศเตือนภัย
ธรรมชาติ

แผนดําเนินการ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด ออกแบบหรือกําหนด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ
อนุมัติ
ซื้อ จาง ราคา ราคา คุณลักษณะเฉพาะแลว สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ
มี
ไมมี
ประกวดราคา สัญญา

ครุภัณฑวิทยาศาสตร
1. ติดตั้งระบบตรวจวัดแผนดินไหวอัตโนมัติ
ระยะไกล เพื่อเตือนภัยสึนามิ 1 ระบบ
(งบประมาณทั้งสิ้น 288,750,000 บาท)
ป 2549 ตั้งงบประมาณ

60,000,000 บาท

ป 2550 ผูกพันประมาณ

57,750,000 บาท

แผนการจายเงิน
จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด
วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก
งบประมาณ 2550
เหลื่อมป

หมายเหตุ

57,750,000.00 /

/

/

18 พ.ค. 49

18 ก.ย. 49

19 มี.ค. 52

57,750,000.00

-

งบประมาณผูกพัน 4 ป
(พ.ศ. 2549-2552)

16,000,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

เม.ย. 50

ก.ย. 51

16,000,000.00

-

งบประมาณผูกพัน 2 ป
(พ.ศ. 2550-2551)

ป 2551 ผูกพันประมาณ 115,500,000 บาท
ป 2552 ผูกพันประมาณ

55,500,000 บาท

2. ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศระบบ
วินดเชียร(WSAS)ที่ทาอากาศยานเชียงใหม
1 ระบบ
(งบประมาณทั้งสิ้น 80,000,000.00 บาท)
ป 2550 ตั้งงบประมาณ

16,000,000 บาท

ป 2551 ผูกพันประมาณ

64,000,000 บาท
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แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2550
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลํา
ดับ
ที่

แผนงบประมาณ
ผลผลิต/โครงการ

แผนดําเนินการ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด ออกแบบหรือกําหนด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ
อนุมัติ
ซื้อ จาง ราคา ราคา คุณลักษณะเฉพาะแลว สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ
มี
ไมมี
ประกวดราคา สัญญา
3. ติดตั้งเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบ
44,000,000.00 /
/
/
ก.พ. 50
เม.ย. 50
ก.ย. 51
C-Band พรอมหอเรดาร และอุปกรณ
2 เครื่อง ที่ทาอากาศยานเชียงใหม และที่
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร เพื่อทดแทนของ
เดิม
(งบประมาณทั้งสิ้น 220,000,000.00 บาท)
ป 2550 ตั้งงบประมาณ

44,000,000 บาท

ป 2551 ผูกพันประมาณ

176,000,000 บาท

4. ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS)
ทดแทนของเดิม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
เชียงราย อุดรธานี และนครศรีธรรมราช
(งบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000.00 บาท)
ป 2550 ตั้งงบประมาณ

12,000,000 บาท

ป 2551 ผูกพันประมาณ

48,000,000 บาท

5. ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ
จํานวน 87 สถานี ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา
ทั่วประเทศ
(งบประมาณทั้งสิ้น 185,000,000.00 บาท)
ป 2550 ตั้งงบประมาณ

37,000,000 บาท

ป 2551 ผูกพันประมาณ

148,000,000 บาท

แผนการจายเงิน
จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด
หมายเหตุ
วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก
งบประมาณ 2550
เหลื่อมป
44,000,000.00
งบประมาณผูกพัน 2 ป
(พ.ศ. 2550-2551)

12,000,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

เม.ย. 50

ก.ย. 51

12,000,000.00

37,000,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

พ.ค. 50

ก.ย. 51

37,000,000.00

-

งบประมาณผูกพัน 2 ป
(พ.ศ. 2550-2551)

งบประมาณผูกพัน 2 ป
(พ.ศ. 2550-2551)
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แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2550
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลํา
ดับ
ที่

แผนงบประมาณ
ผลผลิต/โครงการ

แผนดําเนินการ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด ออกแบบหรือกําหนด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ
อนุมัติ
ซื้อ จาง ราคา ราคา คุณลักษณะเฉพาะแลว สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ
มี
ไมมี
ประกวดราคา สัญญา
6. ติดตั้งเครือขายสถานีฝนอัตโนมัติ
50,000,000.00 /
/
/
ก.พ. 50
พ.ค. 50
ก.ย. 51
ตามสถานีฝนทั่วประเทศ
(งบประมาณทั้งสิ้น 250,000,000.00 บาท)
ป 2550 ตั้งงบประมาณ

50,000,000 บาท

ป 2551 ผูกพันประมาณ

200,000,000 บาท

7. ติดตั้งเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบ
C-Band พรอมหอเรดาร และอุปกรณ
เชื่อมโยง 1 เครื่อง ที่จังหวัดเพชรบูรณ
(งบประมาณทั้งสิ้น 125,000,000.00 บาท)

แผนการจายเงิน
จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด
หมายเหตุ
วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก
งบประมาณ 2550
เหลื่อมป
50,000,000.00
งบประมาณผูกพัน 2 ป
(พ.ศ. 2550-2551)

25,000,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

เม.ย. 50

ก.ย. 51

25,000,000.00

งบประมาณผูกพัน 2 ป
(พ.ศ. 2550-2551)

8. ปรับปรุงเครื่องมือตรวจอากาศระบบ
วินดเชียร(WSAS)ที่ทาอากาศยานภูเก็ต
1 ระบบ
(งบประมาณทั้งสิ้น 38,000,000.00 บาท)

38,000,000.00 /

/

/

มี.ค. 50

เม.ย. 50

ธ.ค. 50

38,000,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

9. ปรับปรุงโปรแกรมการใชงานในการแปลง
ขอมูลเครือขายเรดาร เปนสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) 1 ระบบ
(งบประมาณทั้งสิ้น 9,500,000 บาท)

9,500,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

เม.ย. 50

ก.ย. 50

9,500,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

ป 2550 ตั้งงบประมาณ

25,000,000 บาท

ป 2551 ผูกพันประมาณ

100,000,000 บาท
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แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2550
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลํา
ดับ
ที่

แผนงบประมาณ
ผลผลิต/โครงการ

แผนดําเนินการ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด ออกแบบหรือกําหนด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ
อนุมัติ
ซื้อ จาง ราคา ราคา คุณลักษณะเฉพาะแลว สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ
มี
ไมมี
ประกวดราคา สัญญา
10. ปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ
4,750,000.00 /
/
/
ก.พ. 50
มี.ค. 50
ส.ค. 50
ที่บริเวณคลองอูตะเภา จังหวัดสงขลา
(งบประมาณทั้งสิ้น 4,750,000.00 บาท)

แผนการจายเงิน
จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด
หมายเหตุ
วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก
งบประมาณ 2550
เหลื่อมป
4,750,000.00
ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

11. ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบน
2 เครื่อง ทดแทนของเดิม ที่สถานีตรวจ
อากาศชั้นบนบางนา กรุงเทพฯ และศูนย
อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
(งบประมาณทั้งสิ้น 37,050,000.00 บาท)

37,050,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

เม.ย. 50

ก.ย. 50

37,050,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

12. ติดตั้งเครื่องมือตรวจลมชั้นบน 2 เครื่อง
ทดแทนของเดิม ที่สถานีตรวจอากาศชั้นบน
บางนา กรุงเทพฯ และศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม
(งบประมาณทั้งสิ้น 22,800,000.00 บาท)

22,800,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

เม.ย. 50

ก.ย. 50

22,800,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

4,180,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

เม.ย. 50

ก.ย. 50

4,180,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

13. เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ ชนิด
กระเปาหิ้ว 2 ชุด
(งบประมาณทั้งสิ้น 4,180,000.00 บาท)
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แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2550
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลํา
ดับ
ที่

แผนงบประมาณ
ผลผลิต/โครงการ

แผนดําเนินการ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด ออกแบบหรือกําหนด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ
อนุมัติ
ซื้อ จาง ราคา ราคา คุณลักษณะเฉพาะแลว สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ
มี
ไมมี
ประกวดราคา สัญญา
14. คางวดงานตามสัญญาประนีประนอม
50,901,000.00 /
ก.ย. 50
ยอมความศาลแพงกรุงเทพใต ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2547
(งบประมาณทั้งสิ้น 50,901,000.00 บาท)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผล
ระดับสูง 14 เครื่อง
(งบประมาณทั้งสิ้น 385,000 บาท)
2. เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา (Notebook)
ประมวลผลระดับสูง 9 เครื่อง
(งบประมาณทั้งสิ้น 540,000 บาท)
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผล
ระดับสูง พรอมเครื่องควบคุมสํารองไฟฟา
(UPS)ขนาด 500 VA 50 ชุด
(งบประมาณทั้งสิ้น 1,475,000 บาท)

แผนการจายเงิน
จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด
หมายเหตุ
วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก
งบประมาณ 2550
เหลื่อมป
50,901,000.00
ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

385,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

มี.ค. 50

เม.ย. 50

385,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

540,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

มี.ค. 50

เม.ย. 50

540,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

1,475,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

เม.ย. 50

มิ.ย. 50

1,475,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550
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แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2550
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลํา
ดับ
ที่

แผนงบประมาณ
ผลผลิต/โครงการ

แผนดําเนินการ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด ออกแบบหรือกําหนด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ
อนุมัติ
ซื้อ จาง ราคา ราคา คุณลักษณะเฉพาะแลว สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ
มี
ไมมี
ประกวดราคา สัญญา
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
1. ชุดเครื่องเสียงสําหรับหองประชุม
140,000.00 /
/
/
ก.พ. 50
มี.ค. 50
เม.ย. 50
ขนาดกลาง พรอมอุปกรณ 1 ชุด
(งบประมาณทั้งสิ้น 140,000 บาท)
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
1. บานพักขาราชการ ระดับ 7-8
(ตอกเสาเข็ม) 1 หลัง
(งบประมาณทั้งสิ้น 812,000.00 บาท)

แผนการจายเงิน
จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด
วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก
งบประมาณ 2550
เหลื่อมป

หมายเหตุ

140,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

812,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

มี.ค. 50

ก.ย. 50

812,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

2. อาคารที่ทําการ ค.ส.ล. ชั้นเดียว
(ตอกเสาเข็ม) 2 หลัง
(งบประมาณทั้งสิ้น 2,080,000.00 บาท)

2,080,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

มี.ค. 50

ก.ย. 50

2,080,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550

3. อาคารที่ทําการตรวจอากาศชั้นบน 1 หลัง
(งบประมาณทั้งสิ้น 1,260,000.00 บาท)

1,260,000.00 /

/

/

ก.พ. 50

มี.ค. 50

ก.ย. 50

1,260,000.00

ดําเนินการแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2550
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แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2550
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลํา
ดับ
ที่

แผนงบประมาณ
ผลผลิต/โครงการ

แผนดําเนินการ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด ออกแบบหรือกําหนด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ
อนุมัติ
ซื้อ จาง ราคา ราคา คุณลักษณะเฉพาะแลว สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ
มี
ไมมี
ประกวดราคา สัญญา
งบรายจายอื่น
1.คาจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล
5,000,000.00
/
/
/
พ.ย. 48
26 ต.ค. 49
24 ก.ย. 51
แหงชาติเพื่อปองกันและบรรเทาภัยพิบัติจาก
แผนดินไหวและสึนามิ
(งบประมาณทั้งสิ้น 24,900,000.00 บาท)
ป 2549 ตั้งงบประมาณ

5,000,000 บาท

ป 2550 ผูกพันประมาณ

5,000,000 บาท

ป 2551 ผูกพันประมาณ 14,900,000 บาท

แผนการจายเงิน
จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด
วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก
งบประมาณ 2550
เหลื่อมป
5,000,000.00

หมายเหตุ

งบประมาณผูกพัน 3 ป
(พ.ศ. 2549-2551)

