
ล าดับที่ เรื่องทีด่ าเนินการ เปา้หมาย

เร่ืองที่ด าเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ส.ค. 2560  (จ านวน 6 เร่ือง)
8 การสร้างเครือขา่ยอตุุนิยมวิทยาภาคประชาชน

เพือ่การวางแผนการท าการเกษตรในพืน้ที่
เครือขา่ยเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ และขา่ว
พยากรณ์อากาศส าหรับเครือขา่ย(พ.ค.- ก.ย.61)
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ลงพืน้ที่จัดกจิกกรมเพือ่เพิม่เครือขา่ยอตุุนิยมวิทยาภาคประชาชนตามโครงการฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยได้จัด
กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง ผอ.ศล. และผู้แทนของกลุ่มเครือขา่ยจ านวน 2 เครือขา่ย
คือ นายวาสนา อภัยโคตร  เครือขา่ยอตุุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ าเภอเดชอดุม จังหวัดอบุลราชธานี และนายบุญเรือง 
 พุทธบุตร เครือขา่ยอตุุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร และให้สมาชิกเครือขา่ยลงทะบียนเขา้ร่วม
โครงการฯ พร้อมทั้งติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดให้กบัเครือขา่ย ตามหนังสือเลขที่ ดศ 0311.002/1363 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 
2560

ลงพืน้ที่เพือ่ติดตามผลผลิตปี 2560 ของสถานีเครือขา่ยอตุุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ าเภอเดชอดุม จังหวัดอบุลราชธานี
และอ าเภอป่าต้ิว  จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งติดตามผลการด าเนินกจิกรรมโครงการฯ คร้ังที่ 1/61  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2561 ตามหนังสือเลขที่ ดศ 0311.002/265 ลงวันที่ 20 กมุภาพันธ์ 2561

ลงพืน้ที่ติดตามผลการด าเนินกจิกรรมโครงการฯ คร้ังที่ 2/61  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ตามหนังสือเลขที่ ดศ 
0311.002/516 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

ลงพืน้ที่ติดตามผลการด าเนินกจิกรรมโครงการฯ คร้ังที่ 3/61  เมื่อวันที่ 18 มิถนุายน 2561 และเมื่อวันที่ 19 มิถนุายน 
2561 ตามหนังสือเลขที่ ดศ 0311.018/ 972   ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

 การรายงานผลการด าเนินงานตัวชีว้ัดที ่4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561
ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ประจ าเดือน กันยายน  2561

3. ลงพืน้ที่ติดตามผลผลิต ปี 2560

อนุมัติโครงการสร้างเครือขา่ยอตุุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพือ่การวางแผนการท าเกษตรกรรมในพืน้ที่ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  ตามหนังสือเลขที่ ดศ 0311/1230 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ผลการด าเนินการ

ลงพืน้ที่ส ารวจเครือขา่ยอตุุนิยมวิทยาภาคประชาชนส าหรับโครงการฯ จ านวน 2 เครือขา่ย ที่ต าบลบัวงาม อ าเภอเดช
อดุม จังหวัดอบุลราชธานี และต าบลศรีฐาน อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

ลงพืน้ที่ติดตามผลการด าเนินกจิกรรมโครงการฯ คร้ังที่ 4/61  เมื่อวันที่ 21 กนัยายน 2561 ตามหนังสือเลขที่ ดศ 
0311.018/1514   ลงวันที่ 26 กนัยายน 2561

ศล. ได้ด าเนินการออกขา่วพยากรณ์อากาศส าหรับเครือขา่ยวันละ 1 คร้ัง และขอ้มูลผลการตรวจเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพ
ดาวเทียม ผ่านช่องทาง Application Line ห้องเครือขา่ยอตุุฯ  โดยเร่ิมออกขา่วพยากรณ์ฯ เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม 2560 
ถงึ วันที่ 30 กนัยายน 2561 รวมเป็น 604 คร้ัง

รายละเอียดการด าเนินงาน

กลุ่มเครือขา่ยอตุุนิยมวิทยาภาคประชาชน อ าเภอเดชอดุม จังหวัดอบุลราชธานีและอ าเภอป่าต้ิว  จังหวัดยโสธร ได้ท า
การตรวจวัดฝน อณุหภูมิและความชื้น ทุกวัน และส่งผลการตรวจอากาศกลับมาให้ ศล . ผ่านช่องทาง Application Line
 ห้องเครือขา่ยอตุุฯ ในช่วงตอนเช้าของทุกวัน เพือ่ ศล . น ามาใช้ประกอบในการพยากรณ์อากาศและเกบ็ไว้เป็นฐานขอ้มูล
 พร้อมกบัให้จดบันทึกลงสมุดบันทึกผลการตรวจอากาศของแต่ละสถานีเครือขา่ย โดยเครือขา่ยเร่ิมส่งผลการตรวจอากาศ 
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กนัยายน 2561 รวมเป็น 606 คร้ัง

6. ผลการตรวจอากาศของเครือขา่ย โดยเครือขา่ยเร่ิมส่งผลการ
ตรวจอากาศ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถงึวันที่ 30 กนัยายน 2561
 รวม เป็น 606 คร้ัง

1. อนุมัติโครงการสร้างเครือขา่ยอตุุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพือ่การ
วางแผนการท าเกษตรกรรมในพืน้ที่ ในปีงบประมาณ พ .ศ.2561

2. ลงพืน้ที่จัดกจิกรรมเพิม่เครือขา่ย

5. ออกขา่วพยากรณ์อากาศส าหรับเครือขา่ย เร่ิมออกขา่วพยากรณ์ฯ 
เมื่อวันที่ 3  ธันวาคม 2560 ถงึ วันที่ 30 กนัยายน 2561 รวมเป็น 
604 คร้ัง 

4. ลงพืน้ที่ติดตามกจิกรรมของโครงการฯ
- สรุปจากผลการลงพืน้ที่ติดตามผลการด าเนินโครงการฯ กลุ่ม
สมาชิกเครือขา่ยมีความพึงพอใจขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาที่ทาง ศล. 
บริการส่งให้ทาง Application Line ตลอดฤดูการเพาะปลูก เมื่อ
สมาชิกเครือขา่ยน าขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาไปวางแผนการเพาะปลูก 
รวมทั้งการบริการการจัดการน้ าและการใส่ปุย๋ ท าให้ลดต้นทุนการ
เพาะปลูกได้ เช่น ไม่ต้องหว่านขา้วหลายรอบเหมือนทุกปี  ใส่ปุย๋ให้
พืชที่ปลูกได้เหมาะสมกบัลักษณะอากาศไม่ต้องใส่ปุย๋ทิ้ง  และ
สามารถบริหารจัดน้ าในพืน้ที่เพาะปลูกได้เหมาะสม เมื่อทราบว่าช่วง
ไหนมีฝนตกชุก กร็ะบายน้ าออก  ฝนลดลงหรืฝนไม่ตก กเ็กบ็น้ าไว้  
สมาชิกเครือขา่ยมีความต้องการให้โครงการฯ นี้ด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่องเพราะมีประโยชน์ส าหรับเกษตรกรในการวางแผนการ
เพาะปลูก และในช่วงเกบ็เกี่ยวผลผลิตเป็นอยา่งมาก



ล าดับที่ เรื่องทีด่ าเนินการ เปา้หมาย ผลการด าเนินการ รายละเอียดการด าเนินงาน
10.

        หมายเหต๑ุ) งบประมาณที่จะน ามาประหยดัได้ (ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑)  หมายถงึ งบประมาณประเภทงบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอดุหนุน และงบรายจา่ยอื่น ที่เบิกจา่ยในลักษณะค่าตอบแทน ใชส้อยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งส่วนอื่นๆที่ส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถน ามา
ประหยดังบประมาณได้ ๒) ส่วนราชการจะต้องรายงานการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมายงัส านักงาน ก.พ.ร. เป็นรายเดือนโดยผ่านระบบ e-SAR ทุกเดือน

ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานเพือ่สรุปผลการด าเนินโครงการ "สร้างเครือขา่ยอตุุนิยมวิทยาภาคประชาชนเพือ่
การวางแผนการท าเกษตรกรรมในพืน้ที่ "  เมื่อวันที่ 24 กนัยายน 2561 ตามหนังสือเลขที่ ดศ 0311.019/1513 ลงวันที่ 
26 กนัยายน 2561

สรุปผลการด าเนินโครงการฯ  
- การด าเนินโครงการฯส าเร็จตามแผนที่ได้ก าหนดไว้
- สมาชิกเครือขา่ยมีความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาที่ ศล. 
บริการให้ทาง Application Line และสามารถน าไปวางแผนการ
เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆตามท้องถิ่นของตนเองได้ 
- บุคลากรของ ศล. มีความรู้และประสบการณ์ลักษณะอากาศใน
พืน้ที่ถงึระดับท้องถิ่นมากขึ้น
- บริการขอ้มูลอตุุนิยมวิทยาได้ตรงกบัความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นที่ท าเกษตรกรรม
- มีเครือขา่ยความร่วมมือภาคประชาชนเพิม่ขึ้น 2 เครือขา่ย คือ 
อ าเภอเดชอดุม จังหวัดอบุลราชธานี   โดยมีสมาชิกเครือขา่ยเขา้ร่วม
โครงการจ านวน 105 คน และอ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร  มีสมาชิก
เครือขา่ยเขา้ร่วมโครงการจ านวน 84 คน
- มีเครือขา่ยความร่วมมือภาคประชาชนเขม้แขง็มากขึ้น


