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ลํา

ดับ แผนงบประมาณ จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด

ที่ ผลผลิต/โครงการ อนุมัติ ซื้อ จาง ราคา ราคา สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก

มี ไมมี ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ 2551 เหลื่อมป

แผนงบประมาณ:สราง

ระบบการเตรียมพรอม 

 ดูแล และรักษาความ

ปลอดภัยจากภัยคุกคาม

ของการกอการราย 

ภัยธรรมชาติ และ

สาธารณะภัย

1 ผลผลิตที่ 1 : ขาว ครุภัณฑวิทยาศาสตร

พยากรณอากาศ และ 1. ติดตั้งระบบตรวจวัดแผนดินไหวอัตโนมัติ 115,500,000.00    /  /  / 18 พ.ค. 49 18 ก.ย. 49 19 มี.ค. 52 115,500,000.00         - งบประมาณผูกพัน 4 ป 

ประกาศเตือนภัย ระยะไกล เพื่อเตือนภัยสึนามิ 1 ระบบ (พ.ศ. 2549-2552)

ธรรมชาติ (งบประมาณทั้งสิ้น  288,750,000 บาท)

ป 2549 ตั้งงบประมาณ       60,000,000 บาท

ป 2550 ผูกพันประมาณ      57,750,000 บาท

ป 2551 ผูกพันประมาณ    115,500,000 บาท

ป 2552 ผูกพันประมาณ      55,500,000 บาท

2. ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศระบบ 24,000,000.00      /  /  / 12 มิ.ย. 50 18 ก.ย. 50 11 มี.ค. 52 24,000,000.00           - งบประมาณผูกพัน 3 ป 

วินดเชียร(WSAS)ที่ทาอากาศยานเชียงใหม (พ.ศ. 2550-2552)

1 ระบบ

(งบประมาณทั้งสิ้น  78,835,000.00 บาท)

ป 2550 ตั้งงบประมาณ         16,000,000 บาท 

ป 2551 ผูกพันประมาณ       24,000,000 บาท

ป 2552 ผูกพันประมาณ       38,835,000 บาท

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2551

กรมอุตุนิยมวิทยา    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนดําเนินการ แผนการจายเงิน

หมายเหตุ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ออกแบบหรือกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะแลว
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ลํา

ดับ แผนงบประมาณ จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด

ที่ ผลผลิต/โครงการ อนุมัติ ซื้อ จาง ราคา ราคา สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก

มี ไมมี ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ 2551 เหลื่อมป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2551

กรมอุตุนิยมวิทยา    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนดําเนินการ แผนการจายเงิน

หมายเหตุ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ออกแบบหรือกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะแลว

3. ติดตั้งเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบ 66,000,000.00      /  /  / 25 พ.ค. 50 18 ก.ย. 50 11 มี.ค. 52 66,000,000.00           - งบประมาณผูกพัน 3 ป 

C-Band พรอมหอเรดาร และอุปกรณ 2 (พ.ศ. 2550-2552)

เครื่อง ที่ทาอากาศยานเชียงใหมและที่สถานี

อุตุนิยมวิทยาชุมพร เพื่อทดแทนของเดิม

(งบประมาณทั้งสิ้น  215,800,000.00 บาท)

ป 2550 ตั้งงบประมาณ         44,000,000 บาท 

ป 2551 ผูกพันประมาณ        66,000,000 บาท

ป 2552 ผูกพันประมาณ      105,800,000 บาท

4. ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ(AWOS) 18,000,000.00      /  /  / 9 เม.ย.50 27 ก.ค. 50 31 ม.ค.52 18,000,000.00           - งบประมาณผูกพัน 3 ป 

ทดแทนของเดิม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ. 2550-2552)

เชียงราย อุดรธานี และนครศรีธรรมราช 

(งบประมาณทั้งสิ้น 59,577,600.00 บาท)

ป 2550 ตั้งงบประมาณ         12,000,000 บาท 

ป 2551 ผูกพันประมาณ        18,000,000 บาท

ป 2552 ผูกพันประมาณ        29,577,600 บาท

5. ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ 53,500,000.00     / /  / 25 พ.ค. 50 28 ก.ย. 50 28 ก.ย. 52 53,500,000.00           - งบประมาณผูกพัน 3 ป 

จํานวน 87 สถานี ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ. 2550-2552)

ทั่วประเทศ

(งบประมาณทั้งสิ้น 174,731,000.00 บาท)

ป 2550 ตั้งงบประมาณ         37,000,000 บาท 

ป 2551 ผูกพันประมาณ        53,500,000 บาท

ป 2552 ผูกพันประมาณ        84,231,000 บาท
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ลํา

ดับ แผนงบประมาณ จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด

ที่ ผลผลิต/โครงการ อนุมัติ ซื้อ จาง ราคา ราคา สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก

มี ไมมี ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ 2551 เหลื่อมป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2551

กรมอุตุนิยมวิทยา    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนดําเนินการ แผนการจายเงิน

หมายเหตุ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ออกแบบหรือกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะแลว

6. ติดตั้งเครือขายสถานีฝนอัตโนมัติ 75,000,000.00     / /  / 27 มิ.ย.50 19 ก.ย. 50 30 ก.ย. 52 75,000,000.00           - งบประมาณผูกพัน 3 ป 

ตามสถานีฝนทั่วประเทศ (พ.ศ. 2550-2552)

(งบประมาณทั้งสิ้น 207,990,000.00 บาท)

ป 2550 ตั้งงบประมาณ         50,000,000 บาท 

ป 2551 ผูกพันประมาณ       75,000,000 บาท

ป 2552 ผูกพันประมาณ       82,990,000 บาท

7. ติดตั้งเครื่องเรดารตรวจอากาศแบบ 37,500,000.00      /  /  / 24 พ.ค. 50 18 ก.ย. 50 11 มี.ค. 52 37,500,000.00           - งบประมาณผูกพัน 3 ป 

C-Band พรอมหอเรดาร และอุปกรณ (พ.ศ. 2550-2552)

เชื่อมโยง 1 เครื่อง ที่จังหวัดเพชรบูรณ

(งบประมาณทั้งสิ้น  122,750,000.00 บาท)

ป 2550 ตั้งงบประมาณ         25,000,000 บาท 

ป 2551 ผูกพันประมาณ       37,500,000 บาท 

ป 2552 ผูกพันประมาณ       60,250,000 บาท

8. ระบบคอมพวเตอรสมรรถนะสูงเพื่อการ 160,000,000.00    /  /  / ธ.ค. 50 มี.ค. 51 ก.ย. 53 160,000,000.00         - งบประมาณผูกพัน 3 ป 

พยากรณอากาศ (พ.ศ. 2551-2553)

(งบประมาณทั้งสิ้น  800,000,000.00 บาท)

ป 2551  ตั้งประมาณ            160,000,000 บาท 

ป 2552 ผูกพันประมาณ       320,000,000 บาท 

ป 2553 ผูกพันประมาณ       320,000,000 บาท 

9. ระบบตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย 1 ระบบ 8,540,000.00        /  /  / ธ.ค. 50 มี.ค. 51 ก.ย. 51 8,540,000.00             - ดําเนินการแลวเสร็จ

(งบประมาณทั้งสิ้น  8,540,000.00 บาท) ภายในปงบประมาณ 2551
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ลํา

ดับ แผนงบประมาณ จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด

ที่ ผลผลิต/โครงการ อนุมัติ ซื้อ จาง ราคา ราคา สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก

มี ไมมี ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ 2551 เหลื่อมป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2551

กรมอุตุนิยมวิทยา    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนดําเนินการ แผนการจายเงิน

หมายเหตุ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ออกแบบหรือกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะแลว

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผล 4,235,000.00        /  /  / ธ.ค. 50 มี.ค. 51 มิ.ย. 51 4,235,000.00             - ดําเนินการแลวเสร็จ

ระดับสูง จอ LCD พรอมเครื่องควบคุม ภายในปงบประมาณ 2551

สํารองไฟฟา  (UPS) ขนาด 500 VA 110 ชุด

(งบประมาณทั้งสิ้น  4,235,000 บาท)

งบรายจายอื่น

1.คาจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล 14,900,000.00     / /  / พ.ย. 48 26 ต.ค. 49 24 ก.ย. 51 14,900,000.00           - งบประมาณผูกพัน 3 ป 

แหงชาติเพื่อปองกันและบรรเทาภัยพิบัติจาก (พ.ศ. 2549-2551)

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
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ลํา

ดับ แผนงบประมาณ จํานวนเงินที่ไดรับ จัด จัด สอบ ประกวด วันที่ประกาศ วันที่คาดวาจะ วันที่คาดวาจะ จํานวนเงินที่คาด จํานวนเงินที่คาด

ที่ ผลผลิต/โครงการ อนุมัติ ซื้อ จาง ราคา ราคา สอบราคา/ ลงนามใน มีการสงมอบ วาจะตองจายในป วาจะขอกันไวเบิก

มี ไมมี ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ 2551 เหลื่อมป

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง ของปงบประมาณ 2551

กรมอุตุนิยมวิทยา    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนดําเนินการ แผนการจายเงิน

หมายเหตุ
รายการครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ออกแบบหรือกําหนด

คุณลักษณะเฉพาะแลว


