การรายงานผลการดาเนินงานตัวชีว้ ัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจาเดือน กันยายน 2561
ลาดับที่

เรื่องทีด่ าเนินการ

เป้าหมาย

เรื่องที่ดาเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ส.ค. 2560 (จานวน 6 เรื่อง)
8 การสร้างเครือข่ายอุตนุ ิยมวิทยาภาคประชาชน เครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และข่าว
เพือ่ การวางแผนการทาการเกษตรในพืน้ ที่
พยากรณ์อากาศสาหรับเครือข่าย(พ.ค.- ก.ย.61)

ผลการดาเนินการ

รายละเอียดการดาเนินงาน

1. อนุมัตโิ ครงการสร้างเครือข่ายอุตนุ ิยมวิทยาภาคประชาชนเพือ่ การ
วางแผนการทาเกษตรกรรมในพืน้ ที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. ลงพืน้ ที่สารวจเครือข่ายอุตนุ ิยมวิทยาภาคประชาชนสาหรับโครงการฯ จานวน 2 เครือข่าย ที่ตาบลบัวงาม อาเภอเดช
อุดม จังหวัดอุบลราชธานี และตาบลศรีฐาน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

2. ลงพืน้ ที่จัดกิจกรรมเพิม่ เครือข่าย

2. อนุมัตโิ ครงการสร้างเครือข่ายอุตนุ ิยมวิทยาภาคประชาชนเพือ่ การวางแผนการทาเกษตรกรรมในพืน้ ที่ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ตามหนังสือเลขที่ ดศ 0311/1230 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

3. ลงพืน้ ที่ตดิ ตามผลผลิต ปี 2560

3. ลงพืน้ ที่จัดกิจกกรมเพือ่ เพิม่ เครือข่ายอุตนุ ิยมวิทยาภาคประชาชนตามโครงการฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยได้จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง ผอ.ศล. และผู้แทนของกลุ่มเครือข่ายจานวน 2 เครือข่าย
คือ นายวาสนา อภัยโคตร เครือข่ายอุตนุ ิยมวิทยาภาคประชาชน อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และนายบุญเรือง
พุทธบุตร เครือข่ายอุตนุ ิยมวิทยาภาคประชาชน อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร และให้สมาชิกเครือข่ายลงทะบียนเข้าร่วม
โครงการฯ พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดให้กบั เครือข่าย ตามหนังสือเลขที่ ดศ 0311.002/1363 ลงวันที่ 14 ธันวาคม
2560

4. ลงพืน้ ที่ตดิ ตามกิจกรรมของโครงการฯ
- สรุปจากผลการลงพืน้ ที่ตดิ ตามผลการดาเนินโครงการฯ กลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายมีความพึงพอใจข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาที่ทาง ศล.
บริการส่งให้ทาง Application Line ตลอดฤดูการเพาะปลูก เมื่อ
สมาชิกเครือข่ายนาข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาไปวางแผนการเพาะปลูก
รวมทั้งการบริการการจัดการน้าและการใส่ปยุ๋ ทาให้ลดต้นทุนการ
เพาะปลูกได้ เช่น ไม่ตอ้ งหว่านข้าวหลายรอบเหมือนทุกปี ใส่ปยุ๋ ให้
พืชที่ปลูกได้เหมาะสมกับลักษณะอากาศไม่ตอ้ งใส่ปยุ๋ ทิ้ง และ
สามารถบริหารจัดน้าในพืน้ ที่เพาะปลูกได้เหมาะสม เมื่อทราบว่าช่วง
ไหนมีฝนตกชุก ก็ระบายน้าออก ฝนลดลงหรืฝนไม่ตก ก็เก็บน้าไว้
สมาชิกเครือข่ายมีความต้องการให้โครงการฯ นี้ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพราะมีประโยชน์สาหรับเกษตรกรในการวางแผนการ
เพาะปลูก และในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นอย่างมาก

4. ลงพืน้ ที่เพือ่ ติดตามผลผลิตปี 2560 ของสถานีเครือข่ายอุตนุ ิยมวิทยาภาคประชาชน อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
และอาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งติดตามผลการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ ครั้งที่ 1/61 เมื่อวันที่ 31 มกราคม
2561 ตามหนังสือเลขที่ ดศ 0311.002/265 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

5. ออกข่าวพยากรณ์อากาศสาหรับเครือข่าย เริ่มออกข่าวพยากรณ์ฯ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 รวมเป็น
604 ครั้ง

8. ศล. ได้ดาเนินการออกข่าวพยากรณ์อากาศสาหรับเครือข่ายวันละ 1 ครั้ง และข้อมูลผลการตรวจเรดาร์ตรวจอากาศ ภาพ
ดาวเทียม ผ่านช่องทาง Application Line ห้องเครือข่ายอุตฯุ โดยเริ่มออกข่าวพยากรณ์ฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 รวมเป็น 604 ครั้ง

6. ผลการตรวจอากาศของเครือข่าย โดยเครือข่ายเริ่มส่งผลการ
ตรวจอากาศ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
รวม เป็น 606 ครั้ง

9. กลุ่มเครือข่ายอุตนุ ิยมวิทยาภาคประชาชน อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีและอาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้ทา
การตรวจวัดฝน อุณหภูมิและความชื้น ทุกวัน และส่งผลการตรวจอากาศกลับมาให้ ศล. ผ่านช่องทาง Application Line
ห้องเครือข่ายอุตฯุ ในช่วงตอนเช้าของทุกวัน เพือ่ ศล. นามาใช้ประกอบในการพยากรณ์อากาศและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล
พร้อมกับให้จดบันทึกลงสมุดบันทึกผลการตรวจอากาศของแต่ละสถานีเครือข่าย โดยเครือข่ายเริ่มส่งผลการตรวจอากาศ
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมเป็น 606 ครั้ง

5. ลงพืน้ ที่ตดิ ตามผลการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ ครั้งที่ 2/61 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ตามหนังสือเลขที่ ดศ
0311.002/516 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
6. ลงพืน้ ที่ตดิ ตามผลการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ ครั้งที่ 3/61 เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2561 และเมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน
2561 ตามหนังสือเลขที่ ดศ 0311.018/ 972 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
7. ลงพืน้ ที่ตดิ ตามผลการดาเนินกิจกรรมโครงการฯ ครั้งที่ 4/61 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ตามหนังสือเลขที่ ดศ
0311.018/1514 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561

ลาดับที่

เรื่องทีด่ าเนินการ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินโครงการฯ
- การดาเนินโครงการฯสาเร็จตามแผนที่ได้กาหนดไว้
- สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาที่ ศล.
บริการให้ทาง Application Line และสามารถนาไปวางแผนการ
เพาะปลูกพืชชนิดต่างๆตามท้องถิ่นของตนเองได้
- บุคลากรของ ศล. มีความรู้และประสบการณ์ลักษณะอากาศใน
พืน้ ที่ถงึ ระดับท้องถิ่นมากขึ้น
- บริการข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นที่ทาเกษตรกรรม
- มีเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนเพิม่ ขึ้น 2 เครือข่าย คือ
อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วม
โครงการจานวน 105 คน และอาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร มีสมาชิก
เครือข่ายเข้าร่วมโครงการจานวน 84 คน
- มีเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนเข้มแข็งมากขึ้น

รายละเอียดการดาเนินงาน
10. ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานเพือ่ สรุปผลการดาเนินโครงการ "สร้างเครือข่ายอุตนุ ิยมวิทยาภาคประชาชนเพือ่
การวางแผนการทาเกษตรกรรมในพืน้ ที่ " เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ตามหนังสือเลขที่ ดศ 0311.019/1513 ลงวันที่
26 กันยายน 2561

หมายเหตุ๑) งบประมาณที่จะนามาประหยัดได้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) หมายถึง งบประมาณประเภทงบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งส่วนอื่นๆที่สว่ นราชการเห็นว่าจะสามารถนามา
ประหยั
ดงบประมาณได้
๒) ส่วนราชการจะต้
องรายงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านมายังสานักงาน ก.พ.ร. เป็นรายเดือนโดยผ่านระบบ e-SAR ทุกเดือน

