
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 31  มีนาคม 2561 

หน่วยงาน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมอุตุนิยมวิทยา 

ล าดับที่ เรื่อง 
แผนการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 

1 ความผันแปร และ
การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  
(Climate Change) 
(โครงการ “อุตุนิยม 
วิทยาสัญจรแก่
ประชาชนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ”) 

    - ลงพื้นที่ 
    (1) 

- ลงพื้นที่ 
    (2) 

- ลงพื้นที่ (1)  ศล. ได้ลงพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้ เรื่อง
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่
ประชาชน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-12.00 น. 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง อ าเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์  มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย จ านวน 60 คน  
เอกสารประกอบ 
    1. หนังสือขออนุมัติโครงการ “อุตุนิยมวิทยาสัญจรแก่
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ”(ดศ 0311/1353 ลว. 12 ธ.ค.60) 
    2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (ค าสั่งศูนย์ฯ ที่ 4/2561 ลว. 26 
ม.ค.61) 
    3. รายงานการประชุมคณะท างานโครงการ“อุตุนิยมวิทยา
สัญจรแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ” ครั้งที่ 1/2561 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมลงพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้ประชาชน ครั้งที่ 1 
(ลว. 19 ก.พ.61) 
   4. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการในโครงการ“อุตุนิยม 
วิทยาสัญจรแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ” ครั้งที่ 1 อ าเภอ
จอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (ดศ 0311.018/267 ลว. 20 ก.พ.61) 
   5. รายงานสรุปผลโครงการ “อุตุนิยมวิทยาสัญจรแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ” ครั้งที่ 1 อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  
(ดศ 0311.018/353  ลว. 8 มี.ค.61) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ล าดับที่ เรื่อง 
แผนการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 

        - ลงพืน้ที่ (2)  ศล. ได้ลงพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้ เรื่อง
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่
ประชาชน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-11.30 น. ณ 
บ้าน นายสุรชาติ แก้วไชยพาน หมอดินอาสาประจ าต าบลขะยูง 
บ้านเลขท่ี 216 หมู่ 12 บ้านหัวทุ่ง ต าบลขะยุง อ าเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย จ านวน  51  คน  
เอกสารประกอบ 
    1. หนังสือขออนุมัติโครงการ “อุตุนิยมวิทยาสัญจรแก่
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ”(ดศ.0311/1353 ลว. 12 ธ.ค.60) 
    2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (ค าสั่งศูนย์ฯ ที่ 4/2561 ลว. 26 
ม.ค.61) 
    3. รายงานการประชุมคณะท างานโครงการ“อุตุนิยมวิทยา
สัญจรแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ” ครั้งที่ 2/2561 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมลงพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้ประชาชน ครั้งที่ 2
และ 3 (ลว.21 มี.ค.61)  
   4. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการในโครงการ“อุตุนิยม 
วิทยาสัญจรแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ” ครั้งที่ 2 อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และครั้งที่ 3 อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี (ดศ 0311.018/394 ลว. 21 มี.ค.61) 
   5. รายงานสรุปผลโครงการ“อุตุนิยมวิทยาสัญจรแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ”ครั้งที ่2 อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
(ดศ 0311.018/443  ลว. 30 มี.ค.61)  



 
 
 

ล าดับที่ เรื่อง 
แผนการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 

        - ลงพื้นที่ (3)  ศล. ได้ลงพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้ เรื่อง
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่
ประชาชน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย จ านวน 50 คน  
เอกสารประกอบ 
    1. หนังสือขออนุมัติโครงการ “อุตุนิยมวิทยาสัญจรแก่
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ”(ดศ.0311/1353 ลว. 12 ธ.ค.60) 
    2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน (ค าสั่งศูนย์ฯ ที่ 4/2561 ลว. 26 
ม.ค.61) 
    3. รายงานการประชุมคณะท างานโครงการ“อุตุนิยมวิทยา
สัญจรแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ” ครั้งที่ 2/2561 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมลงพ้ืนที่บรรยายให้ความรู้ประชาชน ครั้งที่ 2 
และ 3 (ลว.21 มี.ค.61) 
   4. หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการในโครงการ“อุตุนิยม 
วิทยาสัญจรแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ” ครั้งที่ 2 อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ และครั้งที่ 3 อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี (ดศ 0311.018/394 ลว. 21 มี.ค.61) 
   5. รายงานสรุปผลโครงการ “อุตุนิยมวิทยาสัญจรแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ” ครั้งที่ 3 อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี (ดศ 0311.018/444  ลว. 30 มี.ค.61) 
***ดูข้อมูลได้ที่ : https://bit.ly/2IMpUTM*** 

 


