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๑ โครงการ “พยากรณ์อากาศและแจ้ง
เตือนภัยด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ”

 - คร้ัง  - จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติพยากรณ์อากาศ
และแจ้งเตือนภัยด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ ๑ คร้ัง

 - ศล. ได้ด าเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ซ่ึงมีผลการด าเนินการดังนี้
  ๑. แต่งต้ังคณะท างาน เมื่อวนัท่ี ๓๐ พ.ย. ๖๐  
และฉบับแกไ้ข ค าส่ังเมื่อวนัท่ี ๒๖ ม.ค. ๖๑
  ๒. อนุมัติโครงการฯ เมื่อวนัที่ ๑๓ ธ.ค.๖๐
  ๓. ประชุมคณะท างาน เพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินโครงการ  เมื่อ ๗ ก.พ. ๖๑
  ๔. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"พยากรณ์อากาศและแจ้งเตือนภัยด้วยเรดาร์ตรวจ
อากาศ" เมื่อ วนัท่ี ๒๒ ก.พ.๖๑
  ๕. สรุปผลการด าเนินจัดโครงการฯ เมื่อ ๕ ก.ย. 
๖๑
  ๖. รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการฯ เมื่อ ๑๑
 ต.ค.๖๑  
ดูข้อมูลที่ : https://bit.ly/๒IMpUTM

๑๐๐  -  -  - จัดบรรยายและฝึกปฏิบัติพยากรณ์
อากาศและแจ้งเตือนภัยด้วยเรดาร์ตรวจ
อากาศจ านวน ๑ คร้ัง มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน ๑๙ คน
 - ได้องค์ความรู้เร่ืองการพยากรณ์
อากาศและแจ้งเตือนภัยด้วยเรดาร์ตรวจ
อากาศ ๑ เล่ม

 -

๒ โครงการ “พัฒนาฐานข้อมูล
อตุุนิยมวทิยาเป็นรายอ าเภอในพื้นที่
จังหวดัอบุลราชธานี ยโสธรและ
อ านาจเจริญ” (เป็นโครงการน าร่อง)

 - ร้อยละ  - พัฒนาฐานข้อมูลสารประกอบอตุุนิยมวทิยา
รายอ าเภอในพื้นท่ีจังหวดัอบุลราชธานี ยโสธร
และอ านาจเจริญยอ้นหลัง ๕ ปี ถูกต้องทันสมัย

 - ศล. ได้ด าเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ซ่ึงมีผลการด าเนินการดังนี้
  ๑. แต่งต้ังคณะท างาน เมื่อวนัท่ี ๓๐ พ.ย. ๖๐  
และฉบับแกไ้ข ค าส่ังเมื่อวนัท่ี ๒๖ ม.ค. ๖๑
  ๒. ศึกษาข้อมูลและขออนุมัติโครงการ แล้วเสร็จ
เมื่อวนัที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑
  ๓. ประชุมคณะท างาน คร้ังท่ี ๑ เพื่อเตรียม
ความพร้อม หาแนวทาง และวธิกีารพัฒนา
ฐานข้อมูลอตุุนิยมวทิยาเป็นรายอ าเภอ เมื่อ ๒๔ 
ม.ค. ๖๑
  ๔. รายงานผลการด าเนินโครงการ”พัฒนา
ฐานข้อมูลอตุุนิยมวทิยาเป็นรายอ าเภอในพื้นท่ี
จังหวดัอบุลราชธานี ยโสธรและอ านาจเจริญ”(เป็น
โครงการน าร่อง)” ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เมื่อ 
๒๕ ม.ิย.๖๑
  ๕. ประชุมข้าราชการ ศล. และคณะท างาน คร้ัง
ที่ ๒ เร่ือง รายงานผลการด าเนินโครงการฯ เพื่อ
รายงานผลการด าเนินและแจ้งช่องทาง การเข้าถึง
ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เมื่อ ๒๙ ม.ิย. ๖๑
  ๖. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ เมื่อวนัท่ี ๓ ก.ค.
 ๖๑
ดูข้อมูลที่ : https://bit.ly/๒IMpUTM

๑๐๐ ร้อยละ  - พัฒนาฐานข้อมูลสารประกอบราย
อ าเภอในพื้นที่จังหวดัอบุลราชธานี 
ยโสธรและอ านาจเจริญยอ้นหลัง ๕ ปี 
ถูกต้องทันสมัย

  - มีฐานข้อมูลใหม่ โดยมีข้อมูล
สารประกอบอตุุนิยมวทิยาเป็นราย
อ าเภอ ในจังหวดัอบุลราชธานี จ านวน 
ยโสธร และอ านาจเจริญ ได้แก่
๑. ข้อมูลฝนรายวนั ยอ้นหลัง ๑๐-๓๐ ปี
  - จังหวดัอบุลราชธานีมีข้อมูล ๑๘ 
อ าเภอ
  - จังหวดัยโสธร มีข้อมูล ๙ อ าเภอ
  - จังหวดัอ านาจเจริญ มีข้อมูล ๗ 
อ าเภอ
 ๒.ข้อมูลอณุหภูมิสูงสุดประจ าวนั 
ยอ้นหลัง  ๑๐ ปี
  - จังหวดัอบุลราชธานีมีข้อมูล ๑๑ 
อ าเภอ
  - จังหวดัยโสธร มีข้อมูล ๕ อ าเภอ
  - จังหวดัอ านาจเจริญ มีข้อมูล ๔ 
อ าเภอ
 ๓.ข้อมูลอณุหภูมิต่ าสุดประจ าวนั 
ยอ้นหลัง ๑๐ ปี
 - จังหวดัอบุลราชธานีมีข้อมูล ๑๑ 
อ าเภอ
 - จังหวดัยโสธร มีข้อมูล ๕ อ าเภอ
   ส าหรับให้บริการประชาชนที่เข้ามา
ขอรับบริการ และให้บริการผ่านทางเวบ็
ไซด์ของ ศล.

๑๐๐

งบประมาณ
โครงการ 
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑ รอบที่ ๒

 แบบฟอรม์ที ่๔ การรายงานจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์
แผนงาน/โครงการ ศูนย์อุตนิุยมวิทยาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ล าดับ ชื่อโครงการ
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 อกีทั้งหน่วยงานภายในสามารถสืบค้น
ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ ประโยชน์ได้ด้วย
ตนเอง ผ่านฐานข้อมูลกลางของ ศล. ที่
เกบ็ไวใ้นรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ชื่อโปรแกรมฐานข้อมูลใหม่

๓ โครงการ “สร้างเครือข่าย
อตุุนิยมวทิยาภาคประชาชนเพื่อการ
วางแผนการท าเกษตรกรรมในพื้นที”่

          - จ านวน  - มีกลุ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้น ๒ เครือข่าย ได้แก ่
อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี และ อ.ป่าต๋ิว จ.
ยโสธร

 - ศล. ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวเ้รียบแล้ว
  โดยมีกลุ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้น ๒ เครือข่าย ซ่ึงมีผล
การด าเนินการโครงการฯ ดังนี้
  ๑. อนุมัติโครงการฯ เมื่อวนัที่ ๑๓ พ.ย.๖๐
  ๒. แต่งต้ังคณะท างาน เมื่อวนัท่ี ๓๐ พ.ย. ๖๐  
และฉบับแกไ้ข ค าส่ังเมื่อวนัท่ี ๒๖ ม.ค. ๖๑
  ๓. จัดกจิกรรมเพิ่มเครือข่ายฯ จ านวน ๒ 
เครือข่าย ท่ี อ าเภอเดชอดุม จังหวดัอบุลราชธานี 
โดยมี นายวาสนา อภัยโคตร เป็นผู้แทนกลุ่ม และ 
อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร โดยมีนายบุญเรือง พุมธบุตร 
เป็นผู้แทน
กลุ่มเมื่อวนัท่ี ๑ ธ.ค.๖๐
  ๔. ลงพื้นท่ีติดตามผลผลิต ปี ๒๕๖๐ เมื่อวนัท่ี 
๓๑ ม.ค.๖๑
  ๕. ลงพื้นท่ีติดตามผล ประชุมและสรุปผลการ
ติดตาม ท้ังหมดจ านวน ๓ คร้ัง ในวนัที่ ๒๗ ม.ีค.
๖๑, ๑๘-๑๙ ม.ิย.๖๑ และ ๒๑ ก.ย.๖๑
  ๖. ออกข่าวพยากรณ์อากาศส าหรับเครือข่าย 
จ านวน ๑ คร้ัง/วนั  โดยได้เร่ิมออกข่าวพยากรณ์
อากาศในวนัที่ ๓ ธ.ค.๖๐  ได้ผลผลิตข่าวพยากรณ์
อากาศอากาศรวมท้ังหมด 60๒ คร้ัง
  ๗. สมาชิกเครือข่ายรายงานผลการตรวจอากาศ
กลับมายงัศูนยฯ์  โดยได้เร่ิมรายงานผลการตรวจ
อากาศ เมื่อวนัท่ี ๒ ธ.ค.๖๐ ได้ผลผลิตผลการ
ตรวจอากาศของสมาชิกเครือข่ายรวมทั้งหมด 60๖
 คร้ัง
  ๘. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ เมื่อวนัท่ี ๒๔ 
ก.ย.๖๑

๑๐๐ ร้อยละ  - มีฐานข้อมูลผลการตรวจอากาศของ
เครือข่ายเพิ่มขึ้น ๒ แห่ง คือ อ.เดชอดุม
 จ.อบุลราชธานี และ อ.ป่าต๋ิว จ.ยโสธร

 - มีกลุ่มเครือข่ายเพิ่มขึ้น ๒ เครือข่าย 
คือ อ.เดชอดุม จ.อบุลราชธานี โดยมี 
นายวาสนา อภัยโคตร เป็นผู้แทนกลุ่ม  
และอ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร โดยมีนายบุญ
เรือง  พุมธบุตร เป็นผู้แทนกลุ่ม
 - มีฐานข้อมูลผลการตรวจอากาศของ
เครือข่ายเพิ่มขึ้น ๒ แห่ง คือ อ.เดชอดุม
 จ.อบุลราชธานี  และ อ.ป่าต้ิว จ.ยโสธร
 - ผลการติดตามผลผลิต ปี ๒๕๖๐
 - ผลการจัดกจิกรรมในการเพิ่มเครือข่าย
 - ผลการติดตามผล ทุก ๓ เดือน
 - ข่าวพยากรณ์อากาศส าหรับเครือข่าย
 - สรุปผลการด าเนินงาน

๑๐๐

ดูข้อมูลที่ : https://bit.ly/๒IMpUTM
๔ โครงการ “อตุุนิยมวทิยาสัญจรแก่

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ”
๐.๐๐๘๕ คร้ัง  - ลงพื้นท่ีบรรยายให้ความรู้ ๓ คร้ัง แก่

ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ จ านวน ๑๕๐ คน
๑๐๐ คร้ัง  - ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ ๑ คร้ัง แก่

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 
๕๐ คน อ าเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร

 - ได้ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ ๔ คร้ัง 
ได้แกอ่ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์, 
อ าเภออทุุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ, 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี
และอ าเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร
 - ประชาชนได้รับความรู้อตุุนิยมวทิยา
เบื้องต้น ภัยธรรมชาติที่เกดิขึ้นบริเวณ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  จ านวน 
๒๑๓ คน

๑๐๐ -  ศล. ได้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไวเ้รียบแล้ว
โดยได้ลงพื้นท่ีบรรยายให้ความรู้ ๔ คร้ัง ได้แก่
อ าเภอจอมพระ จังหวดัสุรินทร์, อ าเภออทุุมพรพิสัย
จังหวดัศรีสะเกษ,อ าเภอวารินช าราบ จังหวดั
อบุลราชธานีและอ าเภอเลิงนกทา จังหวดัยโสธร 
ซ่ึงมีผลการด าเนินการโครงการฯ ดังนี้
  ๑ อนุมัติโครงการฯ เมื่อวนัที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๐
  ๒. แต่งต้ังคณะท างาน เมื่อวนัท่ี ๓๐ พ.ย. ๖๐ 
และ ๒๖ ม.ค. ๖๑
  ๓. ประชุมคณะท างาน คร้ังท่ี ๑ เพื่อเตรียมความ
 พร้อมลงพื้นท่ีบรรยายให้ความรู้ประชาชน คร้ังท่ี ๑
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งบประมาณ
โครงการ 
(ล้านบาท)

รอบที่ ๑ รอบที่ ๒
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เมื่อวนัท่ี ๑๒ ธ.ค. ๖๐
  ๔. ลงพื้นท่ีบรรยายให้ความรู้ คร้ังท่ี ๑ ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง อ าเภอจอมพระ 
จังหวดัสุรินทร์  มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย จ านวน ๖๐
 คน เมื่อวนัที่ ๒๙ ก.พ. ๖๑
  ๕. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ คร้ังท่ี ๑ เมื่อ
วนัที่ ๘ ม.ีค. ๖๑
  ๖. ประชุมคณะท างาน คร้ังท่ี ๒ เพื่อเตรียมความ
พร้อมลงพื้นท่ีบรรยายให้ความรู้ประชาชน คร้ังท่ี 
๒และ ๓  เมื่อวนัท่ี ๑๙ ม.ีค. ๖๑ 
  ๗. ลงพื้นท่ีบรรยายให้ความรู้ คร้ังท่ี ๒ ณ บ้าน
หัวทุ่ง ต าบลขะยงุ อ าเภออทุุมพรพิสัย จังหวดัศรี
สะเกษ มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย จ านวน  ๕๑ คน  
เมื่อ วนัท่ี ๒๙ ม.ีค. ๖๑    
  ๘. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ คร้ังท่ี ๒ เมื่อ
วนัที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๑
  ๙.  ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ คร้ังท่ี ๓ ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวดัอบุลราชธานี  มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย 
จ านวน ๕๐ คน เมื่อวนัที่ ๒๙ ม.ีค. ๖๑
  ๑๐. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ คร้ังที่ ๓ เมื่อ 
วนัที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๑
  ๑๑. ประชุมคณะท างาน คร้ังท่ี ๓ เพื่อเตรียม
ความพร้อมลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้ประชาชน 
คร้ังท่ี ๔  เมื่อวนัท่ี ๑๑ พ.ค. ๖๑ 
  ๑๒.  ลงพื้นท่ีบรรยายให้ความรู้ คร้ังท่ี ๔  ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวดัอบุลราชธานี  มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย

จ านวน ๕๒ คน  เมื่อวนัที่ ๒๙ ม.ีค. ๖๑
  ๑๓. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ คร้ังที่ ๔ เมื่อ 
วนัที่ ๓๐ ม.ีค. ๖๑
  ๑๔. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ เมื่อวนัที่ ๕ 
ต.ค. ๖๑ 
ดูข้อมูลท่ี : https://bit.ly/๒IMpUTM
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