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1,194,984,000 บาท

1. งบบคุลากร 347,458,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 346,126,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 326,724,500           บาท

(1) อตัราเดมิ 314,443,400           บาท

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

(3) เงนิ พ.ส.ร. 90,500                 บาท

(4) เงนิ ส.ป.พ. 420,000                บาท

(5) เงนิช่วยเหลอืการครองชีพขา้ราชการระดบัตน้ 2,574,000              บาท

(6) เงนิประจ าต าแหน่งระดบัช านาญการพเิศษ 2,478,000              บาท

(7) เงนิตอบแทนพเิศษเตม็ข ัน้ตดิดาว 16,600                 บาท

(8) เงนิตอบแทนพเิศษจ่ายควบกบัเงนิประจ าต าแหน่ง 3,024,000              บาท

(9) เงนิเพิม่ส าหรบัต าแหน่งทีม่เีหตพุเิศษต าแหน่งนิตกิร (พ.ต.ก.) 108,000                บาท

1.1.2 คา่จา้งประจ า 19,401,600            บาท

(1) อตัราเดมิ 18,300,800             บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าจา้งประจ า 1,098,000              บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษเตม็ข ัน้ตดิดาว 2,800                   บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 1,332,500              บาท

1.2.1 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 1,332,500              บาท

(1) อตัราเดมิ 1,281,200              บาท

(2) เงนิเพิม่ค่าตอบแทน 51,300                 บาท

2. งบด าเนินงาน 275,272,400           บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 228,683,800           บาท

2.1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 228,683,800           บาท

(1) เงนิตอบแทนการปฏบิตริาชการนอกเวลาราชการ 8,597,600              บาท

(2) เงนิค่าเช่าบา้นขา้ราชการ 330,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,532,400              บาท

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

(5) เงนิตอบแทนพเิศษรายเดอืนส าหรบัผูป้ฏบิตังิานในเขตพื้นทีพ่เิศษ 216,000                บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ 1,741,400              บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,076,200              บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 4,210,900              บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 826,100                บาท

(10) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 135,716,600           บาท

(10.1) พนกังานขบัรถ 774,000                บาท

(10.2) คนดูแลสวน 1,320,000              บาท

รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลิต : ข่าวพยากรณ์อากาศ รายงานแผ่นดินไหว  และประกาศเตือนภยัธรรมชาติ
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(10.3) พนกังานรกัษาความปลอดภยั 3,120,000              บาท

(10.4) รกัษาความสะอาดอาคารสถานทีแ่ละตดัหญา้ 4,512,000              บาท

(10.5) พนกังานท าความสะอาด 3,191,200              บาท

(10.6) บ ารุงรกัษาลฟิท์ 96,000                 บาท

(10.7) ค่าเช่าใชบ้รกิารเครื่องถ่ายเอกสาร 1,047,900              บาท

(10.8) ค่าจา้งก าจดัปลวกและหนู 162,000                บาท

(10.9) จา้งเหมาบรกิารดูแลพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรู ้ 236,400                บาท

(10.10) จา้งเหมาจดัท าหนงัสอืรายงานประจ าปี วารสารและสิง่พมิพ์ 246,000                บาท

(10.11) จา้งเหมาบรกิาร Clipping ข่าว 56,400                 บาท

(10.12) จา้งเหมาจดันิทรรศการ 400,000                บาท

(10.13) จา้งเหมาพมิพแ์ผนทีอ่ากาศ 400,000                บาท

(10.14) จา้งตรวจตดิตามระบบบรหิารงานคุณภาพ ISO9001:2008 50,000                 บาท

(10.15) ค่าจา้งขนส่งเครื่องมอืและอุปกรณ์การตรวจอากาศ -                        บาท

(10.16) ค่าจา้งเหมาอื่นๆ 45,000                 บาท

(10.17) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาเครื่องมอือุตนิุยมวทิยา 93,863,300             บาท

(10.18) ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรส์  าหรบังานส านกังาน 1,500,000              บาท

(10.19) ค่าบ ารุงรกัษาระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ 450,000                บาท

(10.20) ค่าบ ารุงรกัษาโครงข่ายความเร็วสูงเพือ่กิจการดา้นอุตนิุยมวทิยา 1,000,000              บาท

(10.21) ค่าจา้งบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์มข่่าย( Web Server)และระบบ

ส ารองขอ้มลู 1,000,000              บาท

(10.22) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 108,000                บาท

(10.23) ค่าจา้งเหมาดูแลเวบ็ไซต์ 20,000                 บาท

(10.24) ค่าบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร ์Network 300,000                บาท

(10.25) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องควบคุมเครอืข่ายระบบสือ่สารโทรคมนาคมข่าว

อากาศอตัโนมตัิ 5,594,000              บาท

(10.26) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องกระจายข่าวอากาศเพือ่การบนิ(VOLMET) 1,000,000              บาท

(10.27) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องเก็บและบนัทกึขอ้มลูการสือ่สารข่าวอากาศ 5,733,500              บาท

(10.28) ภณัฑารกัษ์ 236,400                บาท

(10.29) ค่าจา้งเหมาบ ารุงรกัษาระบบโปรแกรมประยุกตส์ าหรบัสมารท์โฟนและ

อุปกรณ์ฮารด์แวร์ 107,000                บาท

(10.30) ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมระบบปรบัอากาศ แบบท าความเย็นรวมดว้ยน า้ 400,000                บาท

(10.31) ค่าจา้งเหมาซ่อมระบบพยากรณ์อากาศดว้ยคอมพวิเตอรเ์พือ่การ

พฒันาประเทศ 4,000,000              บาท

(10.32) ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมระบบปรบัอากาศ แบบควบคุมความชื้นและ

อุณหภูมิ 110,000                บาท

(10.33) ค่าบ ารุงรกัษาเครื่องควบคุมระบบการรบั-ส่งข่าวอากาศอตัโนมตัิ 4,637,500              บาท

(11) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,500,400              บาท

(12) ค่ารบัรองและพธิีการ 589,100                บาท
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(13) ค่าภาษแีละค่าธรรมเนียม 186,400                บาท

(14) เงนิสมทบเขา้กองทนุประกนัสงัคมของพนกังานราชการ 66,700                 บาท

(15) ค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรกัษาเครื่องปรบัอากาศ 850,900                บาท

(16) ค่าใชจ่้ายในการจา้งท าการส ารวจความคดิเหน็ 100,000                บาท

(17) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมอุตนิุยมวทิยานานาชาติ 180,000                บาท

(18) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมย่อย 60,000                 บาท

(19) วสัดุส านกังาน 3,867,100              บาท

(20) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 4,202,000              บาท

(21) วสัดุก่อสรา้ง 191,600                บาท

(22) วสัดุงานบา้นงานครวั 38,100                 บาท

(23) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,754,100              บาท

(24) วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 171,500                บาท

(25) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 54,486,500             บาท

(26) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท

(27) วสัดุการเกษตร 31,800                 บาท

(28) วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 364,400                บาท

2.2 คา่สาธารณูปโภค 46,588,600            บาท

2.2.1 คา่สาธารณูปโภค 46,588,600            บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 17,968,000             บาท

(2) ค่าประปา 1,362,200              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 2,637,800              บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 24,104,200             บาท

(5) ค่าไปรษณีย์ 516,400                บาท

3. งบลงทนุ 563,506,200           บาท

3.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 563,506,200           บาท

3.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 530,928,600           บาท

3.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 6,920,000              บาท

(1) ลฟิทโ์ดยสาร ขนาดบรรทกุ 1,000  กิโลกรมั แขวงบางนา  เขตบางนา 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 ชุด 3,760,000              บาท

(2) ลฟิทโ์ดยสาร ขนาดบรรทกุ 800 กิโลกรมั แขวงบางนา  เขตบางนา จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 3,160,000              บาท

3.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 4,156,000              บาท

(1) ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,156,000              บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) รถนัง่ส่วนกลาง ปรมิาตรกระบอกสูบไมเ่กิน 1,600 ซซี ีแขวงบางนา 

 เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 คนั 1,568,000              บาท

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

ซ ีแขวงบางนา  เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 คนั 2,588,000              บาท
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3.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 4,122,000              บาท

(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,122,000              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 107 หน่วย)

(1.1) เครื่องคอมพวิเตอรแ์มข่่าย แบบที ่2  แขวงบางนา เขตบางนา 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 310,000                บาท

(1.2) เครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ส าหรบังานประมวลผล  แขวงบางนา 

เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง 63,000                 บาท

(1.3) เครื่องคอมพวิเตอร ์ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่2  พรอ้มเครื่อง

ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 100 ชุด 3,680,000              บาท

(1.4) เครื่องพมิพ ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว  แขวงบางนา 

เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง 69,000                 บาท

3.1.1.4 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 12,785,000             บาท

(1) ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 785,000                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 100 กิโลวตัต ์ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยา

ภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก ต าบลบอ่ยาง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 785,000                บาท

(2) เครื่องส่งวทิยุกระจายข่าวอากาศ ก าลงัส่ง 10 กิโลวตัต ์แบบ Solidstate ที่

ส่วนควบคุมระบบวทิยุกระจายข่าวอากาศ (บางปลา) ต าบลบางปลา  อ าเภอ

บางพล ี จงัหวดัสมทุรปราการ 3 เครื่อง 12,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 60,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 12,000,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 48,000,000             บาท

3.1.1.5 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 502,945,600           บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,364,000              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 122 หน่วย)

(1.1) เครื่องเทอรโ์มมเิตอรสู์งสุด แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง 75,000                 บาท

(1.2) เครื่องเทอรโ์มมเิตอรต์ า่สุด แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 40 เครื่อง 200,000                บาท

(1.3) เครื่องเทอรโ์มมเิตอรล์อยน า้ แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง 154,000                บาท

(1.4) เครื่องวดัความชื้นในดนิ (Tensiometer) แขวงบางนา เขตบางนา 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง 720,000                บาท

(1.5) เครื่องวดัรงัสดีวงอาทติย ์(Pyranometer) แขวงบางนา เขตบางนา 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง 595,000                บาท

(1.6) เครื่องวดัความกดอากาศ ชนิดแสดงผลเป็นตวัเลข  แขวงบางนา 

เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง 170,000                บาท
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(1.7) เครื่องวดัระยะทางลมปากถาดระดบั 2 เมตร  แขวงบางนา เขตบาง

นา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง 750,000                บาท

(1.8) เครื่องวดัทศิทางและความเร็วลม แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง 700,000                บาท

(2) 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 2,080,000              บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 10,400,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,080,000              บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 8,320,000              บาท

(3) กลอ้งธีโอโดไลท ์ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาอุดรธานี  ต าบลหมากแขง้  อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัอุดรธานี 1 ชุด 2,935,500              บาท

(4) เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ Doppler พรอ้มอุปกรณ์และหอเรดาร ์2 

เครื่องทีจ่งัหวดัน่าน และศูนยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

จงัหวดัอุบลราชธานี 245,062,100           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 306,929,500           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 61,867,400             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 245,062,100           บาท

(5) เครื่องมอืตรวจอากาศอตัโนมตัิ(AWOS) 3 เครื่อง ทีท่า่อากาศยาน

นครพนม  ทา่อากาศยานสกลนครและทา่อากาศยานชุมพร 46,505,700             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 58,325,700             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 11,820,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 46,505,700             บาท

(6) ระบบเครอืข่ายสมรรถนะสูง ตรวจเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหวและสนึาม ิ แขวง

บางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 110,000,000           บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 550,000,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 110,000,000           บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 220,000,000           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 220,000,000           บาท

(7) รถเรดารต์รวจอากาศเคลือ่นที ่Doppler ชนิด Dual Polarization 

X-band Radar  แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 คนั 15,000,000             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 75,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 15,000,000             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 60,000,000             บาท
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(8) เครื่องเรดารต์รวจอากาศ แบบ Doppler พรอ้มอุปกรณ์และหอเรดาร ์2 

เครื่อง ทีจ่งัหวดัเชียงราย ต าบลบา้นดู่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย และสุ

ราษฎรธ์านี ต าบลหวัเตย อ าเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 61,393,600             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 306,929,500           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 61,393,600             บาท

ปี 2560 ผูกพนังบประมาณ 245,535,900           บาท

(9) ปรบัปรุงสถานีตรวจวดัฝนอตัโนมตับิรเิวณลุม่น า้คลองอู่ตะเภา ต าบลคลอง

หลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา ( 22 สถานี) 1 ระบบ 1,927,200              บาท

(10) กลอ้งธีโอโดไลท ์ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครราชสมีา ต าบลในเมอืง  อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 2,935,500              บาท

(11) กลอ้งธีโอโดไลท ์ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาพษิณุโลก ต าบลอรญัญิก  อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัพษิณุโลก  1 ชุด 2,935,500              บาท

(12) กลอ้งธีโอโดไลท ์ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาประจวบครีขีนัธ ์ต าบล

ประจวบครีขีนัธ ์ อ าเภอเมอืง  จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 ชุด 2,935,500              บาท

(13) กลอ้งธีโอโดไลท ์ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาจนัทบรุ ีต าบลวดัใหม ่ อ าเภอเมอืง

  จงัหวดัจนัทบรุ ี1 ชุด 2,935,500              บาท

(14) กลอ้งธีโอโดไลท ์ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัตก ต าบลไมข้าว  

อ าเภอถลาง  จงัหวดัภูเก็ต 1 ชุด 2,935,500              บาท

3.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 32,577,600            บาท

3.1.2.1 ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 24,978,600             บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 9,480,500              บาท

รวม 8 รายการ (รวม 7,000 หน่วย)

(1.1) เสาธง สูง 12 เมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยานครปฐม ต าบล

ก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 1 ตน้ 36,500                 บาท

(1.2) ถมดนิ สถานีอุตนิุยมวทิยาสมทุรสงคราม ต าบลบางแกว้  อ าเภอ

เมอืง  จงัหวดัสมทุรสงคราม 6993 ลูกบาศกเ์มตร 1,372,100              บาท

(1.3) ถนนภายใน คสล. ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาสตูล ต าบลคลองขดุ  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสตูล 1 แหง่ 317,500                บาท

(1.4) อาคารทีท่  าการสถานีอุตนิุยมวทิยาพทัลุงพรอ้มสิง่ก่อสรา้งประกอบ 

ต าบลควนมะพรา้ว  อ าเภอเมอืง จงัหวดัพทัลุง 1 แหง่ 7,608,400              บาท

(1.5) เสาธง สูง 12 เมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาตราด ต าบลคลองใหญ่  

อ าเภอคลองใหญ่  จงัหวดัตราด 1 ตน้ 36,500                 บาท

(1.6) เสาธง สูง 12 เมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาระยอง ต าบลตะพง  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัระยอง 1 ตน้ 36,500                 บาท

(1.7) เสาธง สูง 12 เมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาลพบรุ ีต าบลทะเลชุบศร  

อ าเภอเมอืง  จงัหวดัลพบรุ ี1 ตน้ 36,500                 บาท

(1.8) เสาธง สูง 12 เมตร ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาเพชรบรุ ีต าบลหาดเจา้

ส าราญ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเพชรบรุ ี1 ตน้ 36,500                 บาท
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(2) อาคารชุดทีพ่กัอาศยั ค.ส.ล. สูง 4 ชัน้ 1 หลงั ทีศู่นยร์าชการ  ต. ในมอืง  

อ.เมอืง  จงัหวดัขอนแก่น 15,498,100             บาท

งบประมาณท ัง้สิ้น 19,499,500             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 4,001,400              บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 15,498,100             บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 6,689,700              บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่

กวา่ 10 ลา้นบาท 6,689,700              บาท

รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(1.1) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

กระบี ่(เกาะลนัตา) ต าบลเกาะลนัตาใหญ่  อ าเภอเกาะลนัตา  จงัหวดั

กระบี ่1 หลงั 743,300                บาท

(1.2) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยาตรงั

  ต าบลโคกหล่อ  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัตรงั 2 หลงั 1,486,600              บาท

(1.3) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

อุทยัธานี  ต าบลน า้ซมึ  อ าเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 3 หลงั 2,229,900              บาท

(1.4) บา้นพกัขา้ราชการ ระดบั 5-6 ตอกเสาเขม็ ทีส่ถานีอุตนิุยมวทิยา

สมทุรสงคราม  ต าบลบางแกว้  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสมทุรสงคราม 3 หลงั 2,229,900              บาท

3.1.2.3 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 909,300                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 909,300                บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(1.1) ก่อสรา้งคูระบายน า้ทีศู่นยอ์ุตนิุยมวทิยาภาคใตฝ้ัง่ตะวนัออก ต าบล

บอ่ยาง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัสงขลา 2 แหง่ 909,300                บาท

4. งบเงนิอดุหนุน 7,556,800              บาท

4.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 7,556,800              บาท

1) ค่าบ ารุงสมาชิกองคก์ารอุตนิุยมวทิยาโลก 5,911,800              บาท

2) ค่าสมาชิกคณะกรรมการไตฝุ้่ น 396,000                บาท

3) ค่าบ ารุงสมาชิกศูนยพ์ยากรณ์อากาศโลก Exeter ระบบ SADIS 1,150,000              บาท

4) ค่าสมาชิกคณะกรรมการพายุไซโคลนเขตรอ้น 99,000                 บาท

5. งบรายจา่ยอื่น 1,190,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคุณภาพระบบบรหิารจดัการ 300,000                บาท

1.1) การพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั(PMQA) 300,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยัการพฒันาแบบจ าลองการคาดการณ์อุณหภูมริายวนั

ส าหรบัประเทศไทยโดยการใชโ้ครงข่ายประสาทเทยีม 1 โครงการ 890,000                บาท


