รายงานผลการตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ : กลุ่มแผนงาน/
โครงการประเภทที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)

ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดย
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สารบัญ
หน้า
แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินโครงการในอดีต/ รายละเอียดของโครงการ
- โครงการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ๒ เครื่อง ที่
จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/แผนงาน/มาตรการ
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓:
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
 โครงการเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ๒ เครื่อง
ที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
(๑) แบบประเมินผล ป.สก. ๑: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
(๒) แบบประเมินผล ป.สก. ๒: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ
(๓) แบบประเมินผล ป.สก. ๓: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
(๔) แบบประเมินผล ป.สก. ๔: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
(๕) แบบประเมินผล ป.สก. ๕: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ
(๖) แบบประเมินผล ป.สก. ๖: สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม
 โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
(๑) แบบประเมินผล ป.สก. ๑: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
(๒) แบบประเมินผล ป.สก. ๒: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ
(๓) แบบประเมินผล ป.สก. ๓: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
(๔) แบบประเมินผล ป.สก. ๔: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
(๕) แบบประเมินผล ป.สก. ๕: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ
(๖) แบบประเมินผล ป.สก. ๖: สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม
ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
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แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการประจากระทรวง
๑. ชื่อกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. ข้อมูลพื้นฐานกระทรวง
๒.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ “ผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม ภายใน ๕ ปี”
พันธกิจ
๑. เสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นโยบายและแผนด้านสถิติ ด้านอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งเสนอมาตรการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและติดตาม กากับดูแลและประเมินผลการทางานตามนโยบายชาติและ
แผนดังกล่าว
๒. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ รวมทั้งกากับ
ส่งเสริมให้นาโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
๓. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล รวมถึ ง
สนั บ สนุ น การพัฒ นาให้ เ กิ ด อุ ตสาหกรรมด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิทั ล และเพิ่ ม มูล ค่ า ของอุ ต สาหกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ
๔. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาสั ง คมดิ จิ ทั ล เพื่ อ พั ฒ นาประชาชนให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๕. พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลสารสนเทศให้มีมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาประชาชน
ทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทางานของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จนพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
๗. บริ ห ารจั ด การระบบสถิ ติข องประเทศ ผลิ ต สถิ ติส ารสนเทศ การบริก ารสถิ ติ
สารสนเทศ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการอุตุนิยมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์
๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๙. กากับดูแลกฎหมายด้านดิจิทัล เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งกากับดูแล สนับสนุนและประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ เป้าประสงค์เชิงเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงได้อย่างทั่วถึง และมั่นคงปลอดภัย
๒. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทาธุรกิจและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
๑

๓. บริการภาครัฐมีการเชื่อมโยงและมีการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกภาคส่วนสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ และประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว
๔. ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยจาก
สภาวะอากาศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาฐานรากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้าน
อุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๒.๓ งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วย : ล้านบาท
ส่วนราชการ งบประมาณ
๑.
๒.
๓.
๔.

สป.ดศ.
อต.
สสช.
สดช.
รวมทั้งสิ้น

งบบุคคลากร

๒,๖๑๑.๒๑๗๙
๑๖๗.๒๖๑๑
๑,๔๓๖.๗๕๖๐
๓๕๙.๐๒๙๖
๑,๑๔๔.๐๔๘๔
๕๖๖.๕๕๒๐
๗๖.๑๖๗๙
๔๐.๐๓๒๖
๕,๒๖๘.๑๙๐๒ ๑,๑๓๒.๘๗๕๓

หมวดรายจ่าย
งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
๑๙๐.๗๑๐๓
๒๗๖.๒๖๔๗
๑๒๙.๖๙๓๘
๓๖.๑๓๕๓
๖๓๒.๘๐๔๑

๒

๗๖.๙๐๕๖
๗๙๓.๑๓๒๒
๐.๙๐๐๐

๑๕๔.๓๔๐๙ ๒,๐๒๒.๐๐๐๐
๗.๘๗๙๕
๐.๔๕๐๐
๐.๗๓๖๕ ๔๔๖.๑๖๖๑

๘๗๐.๙๓๗๘

๑๖๒.๙๕๖๙ ๒,๔๖๘.๖๑๖๑

๓. แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ (๔) กาหนดว่า “คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ค.ต.ป.
มีอานาจหน้ าที่ในการจั ดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ย วกับ การตรวจสอบและประเมิน ผลต่อนายกรัฐ มนตรีและคณะรัฐ มนตรีอย่างน้อยปีล ะสองครั้ง ” ตาม
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะมุ่งเน้นการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๗๙) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ และแผนงานอื่น ๆ เนื่องจากการดาเนินงานตามแผนงานภายใต้กรอบแนวทางดังกล่าว จะช่วยสะท้อน
ผลการดาเนินงาน ภาพรวมการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้การติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคของการดาเนินงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการพัฒนาประเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ค.ต.ป. ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดาเนินการคัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลที่ ค.ต.ป. กาหนด และ
พิจารณาคัดเลือกโครงการจากช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
และ/หรือเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนเป็นโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ และมีงบประมาณ
เฉพาะงบลงทุนไม่ต่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท จานวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย
๑. โครงการจัดซื้อเครื่องเรดาห์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาห์ ๒
เครื่องที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี (รายการ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๓๐๖.๙๒๙๕ ล้านบาท และ
๒. โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ในการนี้ เมื่อ ค.ต.ป. ประจากระทรวงฯ ดาเนินการสอบทานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินทั้ง ๒
โครงการนาข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตลอดจนข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหา และ ค.ต.ป. ประจากระทรวงฯ ดาเนินการจัดส่ง รายงานครั้งที่ ๑ ผลประเมินผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓ : การ
ประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ โ ครงการ) รายงานต่ อรั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวง ปลั ด กระทรวง และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ต่อไป

๓

ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินโครงการในอดีต/ รายละเอียดของโครงการ
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ๒
เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงาน
รับผิดชอบ กรมอุตุนิยมวิทยา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้ในการตรวจกลุ่มฝน ติดตามพายุฯ และช่วยในการเตือนภัย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินประชาชน หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง
๒. เพื่อแจ้ งเตือนภัย แก่ นั กบินและนาข้อมูล การตรวจเรดาร์ใช้ใ นการวางแผนเส้ นทางบิ นเพื่ อ
หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีลักษณะอากาศร้าย
๓. เพื่อป้ องกัน และลดความเสี ย หายที่จะเกิดขึ้ นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สิ นของ
ประชาชน
๓. ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ) (กรณีที่มีระยะเวลาดาเนินโครงการมากกว่า ๑ ปี ให้ระบุ
เป้าหมายแยกเป็นรายปี) เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ICT เพื่อบริหารจัดการ
อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยดาเนินการ ติดตั้ง
เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ๒ เครื่อง ที่จังหวัดน่าน และศูนย์
อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
๔. แผนระยะเวลาดาเนินงานทั้งโครงการ
๕๔๐ วัน
เริ่มวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
๔.๑ แผนระยะเวลาดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ
(ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียดร่าง TOR
กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๗
กิจกรรมที่ ๒ ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล
ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญญา
มกราคม ๒๕๕๘
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตและส่งมอบเครื่องมือ อุปกรณ์
กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๕๘
กิจกรรมที่ ๕ ก่อสร้างหอเรดาร์
กุมภาพันธ์ – กันยายน ๒๕๕๘
กิจกรรมที่ ๖ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์
ตุลาคม ๒๕๕๘ – เมษายน ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบระบบ/ฝึกอบรม
พฤษภาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน
กันยายน ๒๕๕๘ (งวด ๑) - มิถุนายน ๒๕๕๙ (งวด ๒)
* กรณีที่แผนงาน/โครงการมีระยะเวลาดาเนินการเกินจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุเพิ่มเติมจนสิ้นสุด
โครงการ
กิจกรรม

๔

๕. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
๕.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๐๙,๓๓๗,๐๐๐ บาท
๕.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๓๐๖,๙๒๙,๕๐๐ บาท
๖. สรุปผลการดาเนินงาน รายละเอียดผลการดาเนินงาน มีกิจกรรมทั้งหมด จานวน ๘ กิจกรรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอี ยดร่ าง TOR มีผลการดาเนินการ คือ เผยแพร่ร่าง TOR ผ่ านทาง
เว็บไซต์ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความคิดเห็นเป็นลาย
ลักษณ์ อักษร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ ระหว่าง ๑๙ – ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๗
กิจกรรมที่ ๒ ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล มีผลการดาเนินการ คือ ประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ กาหนดชี้สถานที่ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๕๗ (น่ า น), วั น ที่ ๑๕ ธั น วาคม ๒๕๕๗ (อุ บ ลราชธานี ) ยื่ น เอกสารประกวดราคาฯ วั น ที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๗ และกาหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ผลปรากฏว่า บริษัท มาร์วินเทคโนโลยีส์
จากัด ชนะการประมูล โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นจานวนเงิน ๓๐๖,๙๒๙,๕๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ ลงนามในสัญญา มีผลการดาเนินการ คือ ทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ สข.
๗๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดสิ้นสัญญา ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ วงเงิน ๓๐๖,๙๒๙,๕๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๔ สั่งผลิตและส่งมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ มีผลการดาเนินการ คือ กุมภาพันธ์ – กันยายน
๒๕๕๘ อยู่ระหว่างสั่งผลิตเครื่องมือจากต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ ก่อสร้างหอเรดาร์ มีผลการดาเนินการ คือ
น่าน ดาเนินการก่อสร้างหอเรดาร์เรียบร้อยแล้ว เปิดใช้งาน ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามแผน
อุบลราชธานี ดาเนินการก่อสร้างหอเรดาร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒๓,๑๐๗,๙๘๗.๕๐ บาท
กิจ กรรมที่ ๖ ติ ด ตั้ งเครื่ องมือและอุ ปกรณ์ มีผ ลการดาเนินการ คือ น่า น บริษัทได้ ทาการติดตั้ ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี บริษัทฯ ส่งมอบ
เครื่องเรดาร์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องเรดาร์ ปัจจุบัน
ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
กิจกรรมที่ ๗ ทดสอบระบบ/ฝึกอบรม มีผลการดาเนินการ คือ ได้ทาการฝึกอบรม จานวน ๒ ครั้ง
ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงาน มีผลการดาเนินการ คือ
๑. จังหวัดน่าน ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เบิกจ่ายเงิน
ล่วงหน้า เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒๒,๙๓๑,๔๓๗.๕๐ บาท บริษัทได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและ
คณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
จานวน ๖๘,๗๙๔,๓๑๒.๕๐ บาท และรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว
๒. จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ตรวจรั บ งานงวดที่ ๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เบิ ก จ่ า ยเมื่ อ
วั น ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๕๓,๗๙๕,๕๘๗.๕๐ บาท ตรวจรั บ งานงวดที่ ๒ เมื่ อ วั น ที่
๒ กันยายน ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ และรับไว้ใช้ในราชการเรียบร้อยแล้ว
๗. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของโครงการ เป็นต้น)
-ไม่ม-ี

๕

๘.*ความก้าวหน้าการดาเนินการ
๘.๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ..........๑๐๐..........ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.๒ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ..... ๑๐๐.....ของแผนงานทั้งโครงการ (กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
หมายเหตุ
* ความก้าวหน้า % ให้ประมาณการคิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ
- โครงการที่จ้างดาเนินงาน มีเกณฑ์ประมาณการร้อยละ คือ อนุมัติโครงการ = ๕%
จัดทา TOR = ๑๐% จัดซื้อจัดจ้าง = ๑๕ % ๔) ลงนามในสัญญาแล้ว = ๒๐ %
จากนั้ น ร้ อ ยละ ๒๑-๑๐๐ จะเป็ น ความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น งานต่ อ จนเสร็ จ สิ้ น ตามแผน

๖

ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินโครงการในอดีต /รายละเอียดของโครงการ
๑. ชื่ อแผนงาน/โครงการ โครงการศูน ย์ ก ารเรีย นรู้ ICT ชุ มชน หน่ ว ยงาน โดย ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ชื่อเดิม) และชื่อใหม่สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙ กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
(ทก.) ได้ริเริ่มโครงการหนึ่งวัดหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ (OTEC) รวม ๑๑ แห่ง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการพัฒนา
ชุมชนแห่งข้อมูล (I-Community) มีการดาเนินการ ๕ แห่ง นอกจากนี้ยังมีโครงการ Community e-Center จานวน ๑ แห่ง
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมีการจัดตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนขึ้น
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารสนเทศที่มีประโยชน์
๒. การเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในแต่ละชุมชนและระหว่างชุมชน มีการสร้าง
ผู้ชานาญการของชุมชนที่มีความรู้ความสามารถด้าน ICT
๓. ลดความเหลื่อมล้าการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Divide)
๔. เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐอีกด้วย
ในการนี้ ทก. ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพิ่มเติม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น ๑,๙๘๑ ศูนย์ โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว กระจายอยู่ในภาค
ต่างๆ ตามประเภทที่ตั้ง ได้แก่ ศาสนสถาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และอื่น ๆ เช่น
ศูนย์พัฒนาอาชีพ ที่ว่าการอาเภอ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มีการบริหาร
จัดการอยู่ในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์ซึ่งมีตัวแทนของชุมชนรวมอยู่ด้วย นอกจากการกาหนดให้มี
ผู้ดูแลศูน ย์ ซึ่งจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสานักงานสถิติจังหวัดในพื้นที่ ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารระหว่าง
กระทรวงและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ใช้ช่องทางผ่านเว็บไซต์ www. Thaitelecentre.org และทาง FaceBook
๓. แผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทก. ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพิ่มขึ้น
อีก ๓๐๐ แห่ง และจะคัดเลือกศูนย์ฯ รวมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเดิมอีก ๓๐๐ แห่ง เพื่อนาร่องเป็น
"ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" รวมเป็น ๖๐๐ แห่ง และร่วมมือกับ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนในศูนย์ กศน.ตาบล เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนภายใต้
โครงการวางโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกให้ครบทุกหมู่บ้าน เพื่อให้มีอินเทอร์เน็ ตชุมชนในทุกตาบลของประเทศ
ไทย ซึ่งเมื่อรวมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และโรงเรียน ตชด. แล้วจะมี ๑๐,๐๐๐ จุดทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการติดตั้ง ส่ ว นการจั ดอบรมวิทยากรเพื่อขยายผลและสร้างความรู้ ทักษะให้ ประชาชน กศน. ได้
ดาเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วย การพัฒนาวิทยากร กศน. จานวน ๗,๗๐๐ คน
และการจัดอบรมเพื่อขยายผลในชุมชน จานวน ๒๒,๒๗๒ โครงการ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ๓๓๔,๐๘๐ คน
๔. ผลการดาเนินโครงการในอดีตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดาเนินโครงการศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน ตั้งแต่ปี งบประมาณ ๒๕๕๐ เป็นต้นมา จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สามารถจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้จานวน ๑,๙๘๑ ศูนย์ โดยกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศในชุมชนต่างๆ
หลากหลายรูปแบบ กระจายทั่วประเทศไทย เพื่อมุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โดยการสร้างต้นแบบศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างน้อยตาบลละ ๑ แห่ง
ปัจจุบันรัฐบาล (โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ) ได้กาหนดนโยบายดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อมุ่งหวังการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวัน การค้าขาย การดาเนินธุรกิจ ผู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
๗

สารสนเทศและการสื่อสารได้ย่อมมีโอกาส สามารถสร้างความได้เปรียบเชิ งการแข่งขันได้และใช้ประโยชน์จาก
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มากกว่าผู้ที่ไม่รู้และไม่มีความสามารถเข้าถึงหรือใช้เทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว กระทรวงฯจึงได้เน้นการส่งเสริมและสร้างช่องทางการประกอบอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ภาคประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาชนจากฐาน
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่จะเปลี่ยนไปสู่ศูนย์เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน โดยกาหนดเป้าหมาย คือ
๑. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
๒. ส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ
๓. พัฒนาผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงในการทาธุรกิจชุมชน
๔. การให้บริการภาครัฐ (e-Services) ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน เพิ่มขึ้นอีกจานวน ๓๐๐ ศูนย์ โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กันเหลื่อมปี ดังนั้นการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จึงสรุปจานวนที่จัดตั้งแยกตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ ปีงบประมาณ
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕

จานวน
ศูนย์
๒๐
๑๔๐
๑๑๗
๖๐๒
๑,๐๐๐
๒

๗
๒๕๕๖
๘
๒๕๕๗
๙
๒๕๕๘
๑๐
๒๕๕๙
รวมทั้งสิ้น

๑๐๐
๐
๐
๓๐๐
๒,๒๘๑

๑
๒
๓
๔
๕
๖

งบประมาณทีไ่ ด้รบั
หมายเหตุ
การจัดสรร (บาท)
๑๕,๙๙๗,๕๐๐
๗๗,๕๙๒,๓๐๐
๕๔,๑๘๐,๐๐๐
๒๗๒,๒๖๓,๐๐๐
๔๙๗,๑๓๕,๐๐๐
๗๓๕,๐๐๐ จากงบกองทุ นอินเทอร์เน็ต จัดตั้งภายในบริเวณ
ศู นย์ ๓ วั ย ใต้ ทางด่ วนเพลิ นจิ ต และศู นย์ การ
เรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิม
พระเกียรติ
๓๙,๐๐๐,๐๐๐
๐
๐
๙๕,๓๒๐,๐๐๐ งบประมาณปกติปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กันเหลื่อมปี
๑,๐๕๒,๒๗๔,๙๐๐

 ข้อมูลสถิติการฝึกอบรมทางด้าน ICT ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๘)
ประเภทผู้ เ ข้ า รั บ
การอบรม
๑. ผู้ดูแลศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน
๒. ประชาชน
๓. กลุ่มคนทางาน
ที่บ้านด้วยสื่อ ICT
๔. กลุ่ม สมาชิ ก
สหกรณ์
รวม

จานวนคนในแต่ละปีงบประมาณ (คน)
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓
๕๒

๑๓๓

๕๐๖

๒,๐๘๖ ๔,๒๖๖
-

๒๕๕๔

๑,๗๗๐

-

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑,๓๙๙

๙๕

๔๐๗

- ๖๐,๓๐๖ ๑๐๑,๘๓๙ ๑๗๐,๑๔๓

-

-

๓,๐๖๙

-

๒๕๕๘

รวม

๘๐๐

๕,๑๖๒

๑๒,๐๐๐ ๓๕๐,๖๔๐

๑๖๐

๓,๒๒๙
๔๐๐

๒,๑๓๘ ๔,๓๙๙

๕๐๖

๖๕,๑๔๕ ๑๐๑,๘๓๙ ๑๗๑,๗๐๒ ๙๕

๔๐๗ ๑๓,๒๐๐ ๓๕๙,๔๓๑

 ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
๘

๔๐๐

๑. ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) (ลงนามเมื่อ ๒๙ กันยายน
๒๕๕๔) มุ่ งมั่น ในการที่จ ะส่ งเสริ มสนั บ สนุนการพั ฒ นาบุค ลากรของทั้ง ๒ หน่ว ยงาน อัน ได้แก่ นิสิ ตและ
นักศึกษา และชุมชนในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทั่วประเทศ ให้มีทักษะความรู้และความสามารถทางวิชาการ
ที่จะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่การดารงชีวิตประจาวันและอาชีพของชุมชนอย่างเต็มประสิ ทธิภ าพ และ
สอดคล้องกับโครงสร้างของชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดย มศว. จะได้ดาเนินการจัดทาหลักเกณฑ์การ
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานศูนย์ฯ ตลอดจนแนวทาง
และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยจะลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานศูนย์ฯ จานวน ๔๑ ศูนย์ ในพื้นที่ ๒ จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และนครนายก
นอกจากนี้ แล้ว มศว. ยังได้ส่งนักศึกษา จานวน ๑๐ คน มาฝึกประสบการณ์ ที่ สป.ทก. ซึ่งได้ช่วยเหลืองานใน
การอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ดู แ ลศู น ย์ ฯ ใน ๓
ภาค ได้ แ ก่ ภาคกลาง ภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จนแล้วเสร็จ
๒. ความร่วมมือกับสานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.), สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล้าใน
สังคม (ลงนามเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔)
เป็นความร่วมมือระหว่าง ๔ หน่วยงาน มุ่งหวังที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและลดความเหลื่อมล้าในสังคม รวมถึงการขยายโอกาสการเรียนรู้และการเข้าถึง
ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น และยังเป็นก้ าวสาคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรของทั้ง ๔ หน่วยงาน ให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทางวิชาการ ที่จะนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แก่กลุ่มคนด้อยโอกาสในสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางด้านงานวิชาการ
งานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพระหว่างกันอีกด้วย โดยได้มี การเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต้นแบบ
เพื่อเด็กผู้ขาดโอกาส ณ ศูนย์ฯ บางเพรียง และได้มีจัดประชุมร่วมกับแกนนาผู้ดูแลศูนย์ฯ เพื่อจัดทา (ร่าง)
แผนการปฏิบัติการห้องเรียนชุมชนออนไลน์ ระยะ ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) จะได้มีการพัฒนาระบบห้องเรียน
ชุมชนออนไลน์ พัฒนาหลักสูตรสาหรับผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ และขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มโครงการครูสอนดี ของ สสค. และ กลุ่มครูแกนนาจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
๓. ความร่ ว มมื อการพัฒ นาศัก ยภาพชุม ชนตามวิ ถีเ ศรษฐกิจ พอเพี ยงด้ว ย ICT กั บ มหาวิ ทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช (ลงนามเมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕)เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และ
หน่วยงานภาคีพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ICT อย่างน้อย ๔ หลักสูตร ได้แก่ ๑)
หลักสูตรการสร้างความรู้ ความเข้าใจและภูมิคุ้มกันตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรองรับการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ๒)หลักสูตรสาหรับผู้นาสตรีเพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ๓)หลักสูตร
สาหรับผู้นาเยาวชนในศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ และ ๔)หลักสูตรสาหรับผู้สูงอายุในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยใช้การเรียนรู้ผ่านการศึกษาทางไกล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุนชน เพื่อ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่พสกนิกรอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทารายละเอียดโครงการเสนอขอ
งบประมาณเพื่อดาเนินการไปยัง สสว. และแหล่งทุนอื่น ๆ
๔. ความร่วมมือ การจัดตั้ง “ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์” ต้นแบบ บริเวณพื้นที่สาธารณะใต้ทางด่วนถนน
สุขุมวิท (เพลินจิต) กับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงฯ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีจากภาคส่วน
ต่างๆ ได้พัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิตให้เป็นพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้แก่เด็ก
เยาวชน สตรี และครอบครัว โดยกระทรวงฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๑ ชุด เครื่อง คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ๑๒ ชุด เครื่องพิมพ์
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง คู่สายโทรศัพท์ และอินเทอร์ข่ายไร้สาย (WiFi) จานวน ๔ จุด
๙

นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ ที่สามารถให้บริการสืบค้นและให้บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ ICT เป็นสื่อให้แก่ เยาวชน และชุมชน
๕. ความร่วมมือ กับ อบจ.นครราชสีมา เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศู นย์การเรียนรู้ไอซีที
ชุมชนให้ยั่งยืน (ลงนามเมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) สนับสนุนให้มีการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนภายใน
จังหวัดนครราชสีมา ประสานงาน เชื่อมโยง และบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น เพื่อการ
ดูแล และสนับสนุนการดาเนินงาน จัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้ครบทุกตาบล สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้เป็น “ศูนย์
ประสานงานการให้บริการภาครัฐระดับตาบล (ศบร. ตาบล)” (One Stop e-Services Center: OSEC) เพื่อ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐแก่ประชาชน
๖. ความร่วมมือกับสานักงานอุทยานการเรียนรู้ สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
(ลงนามเมื่อ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕) ขยายโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนของประเทศ ให้กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดความเหลื่อม
ล้าทางสังคมระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานสังคมไทยให้ไปสู่สังคมแห่ง
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชนให้สามารถพัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังเกิดขึ้นในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยจะส่งเสริมและ
ดาเนินโครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ โดยการ ร่วมกันแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้
สื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สู่สถานศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
อ่ า นการเรี ย นรู้ โดยผ่ า นช่ อ งทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อาทิ เ ช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ระมวลผลทั่ ว ไป
(Personal Computer) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop Computer) อุปกรณ์แท็บเล็ต (Tablet
Computer) โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) และ/หรืออื่นๆ ที่ประชาชนหรือเยาวชนผู้ใช้บริการ
สามารถใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ จัดการฝึกอบรม และจัดการ
สัมมนาการใช้งานสื่อการเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับบุคลากรทางการศึกษา บรรณารักษ์ หรือผู้ดูแลศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีความพร้อมในการเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ใช้บริการต่อไป ทั้งนี้
ได้ดาเนินการจัดจัดอบรมในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จานวนผู้เข้ารับ
การอบรม ๑๗๐ คน จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน ๑๑๐ คน และจาก สพฐ. จานวน ๖๐ คน และ
ศูนย์ฯ ที่เข้ารับการอบรมบางส่วนได้ทยอยนาไปขยายผลให้แก่ประชาชนในชุมชนแล้ว
๗. ความร่วมมือในการดาเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงระหว่างกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (มีแผนลงนามความร่วมมือในวันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ) ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง
ภายใต้กรอบ บทบาท และภารกิจของหน่วยงานทั้ งสองในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในระดับท้องถิ่น ซึ่งประชาชนสามารถใช้ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นแหล่งค้นหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ
และเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทอานาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบมัลติมีเดีย (e-Learning) รวมถึงการส่งเสริมเพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องและดี
งามให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เด็กและเยาวชน ตลอดจน ร่วมมือและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและ
กัน ในการจัดตั้งโครงการหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบ และการอบรมบุคลากร
ตามที่จาเป็น เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวงเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย ใน
การส่งเรื่องร้องเรียนต่อสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและกระทรวงฯ ได้ร่วมกัน
ศึกษาและทดสอบการใช้ระบบร้องเรียนในศูนย์ฯ และได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมชี้แจงทาความเข้าใจให้แก่ผู้ดูแล
ศูนย์ฯ ไปแล้วจานวน ๔ ครั้ง รวม ๕๑๐ คน
๑๐

๘. ความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แต่งตั้งคณะทางานประสานความร่วมมือ
เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ) ดาเนินงานประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชน โดยใช้ประโยชน์ศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน ในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล วิธีการบริหารจัดการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่แลกเปลี่ยนสาระความรู้ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชนและการเกษตร โดยได้ดาเนิน การจัดทาแผนการทางานร่วมระหว่าง วท. และ ทก. ประกอบด้วย
การนาเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแบบออนไลน์ (Link บน www.thaitelecentre.org) ระบบ TMS แบบออนไลน์
ระบบบริการข้อมูลภาพดาวเทียม ระบบบริการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ คลังข้อ มูลสภาพน้า และได้ทาการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล สารสนเทศ ของ วท. ในลักษณะ rss feed ได้แก่ ความรู้จากชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริ นอกจากนี้ ในการอบรมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ปี
๒๕๕๕ วท. ได้มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ดูแลศูนย์ฯ
๙. ความร่วมมือในโครงการ Smart Farmer ในการใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสาหรับการเรียนรู้
ฝึกทักษะและเข้าถึงข้อมูลแก่เกษตรกรในพื้นที่
๑๐. ความร่ว มมือกับ บจ. อิน เทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ดาเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้มีความสามารถในการเป็นวิทยากร มีเนื้อหาการเรียนรู้ขั้นตอน
พื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ นาทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ เรียนรู้วิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซอฟต์แวร์พื้นฐาน แนวทางการจัดทาแผนธุรกิจ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสื่อสาร การใช้สเปรดชีตจัดทางบประมาณการก่อตั้งธุรกิจ งบกระแสเงินสด
การทาแผนภูมิแสดงค่าใช้จ่ายบัญชี กาไร/ขาดทุน รายการสินค้าคงคลัง การทานายยอดขาย จานวนรวม ๖๖๐
คน โดยวิทยากรดังกล่าว ได้นาไปขยายผลให้กับประชาชนในชุมชน
๑๑. เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(สป.ทก.) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาพั น ธ์เ อสเอ็ม อี ไทย ส านั กงานส่ ง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศั ย (กศน.) การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทาให้หน่วยงาน
ต่างๆ ร่วมดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพิ่มมากขึ้น เช่น การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่กระทรวงฯ ดาเนินการ การจัดการฝึกอบรม
บุคคลากรทางการศึกษาของ กศน. เป็นต้น
๑๒. จัดกิจกรรมจาลองการให้บริการตามแนวทาง “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ได้แก่ งานดิจิทัลไทยแลนด์
๒๐๑๖ (วันที่ ๒๖-๒๘ พ.ค. ๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์) งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (เดือน
กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ทาเนียบรัฐบาล) ITU Telecom World ๒๐๑๖ (วันที่
๑๔-๑๖ พ.ย.๕๙ ณ อิมแพค เมืองทองธานี)
๕. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการในอดีต (ถ้ามี) (โปรดระบุผลการติดตามและประเมินผลจาก
ทุกหน่วยงาน ที่ได้ดาเนินการ)
๕.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สารวจข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน ๑,๙๘๑
แห่ง โดยใช้แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในช่วงเดือนกรกฎาคม กันยายน ๒๕๕๗ ผลปรากฏว่ามีศูนย์ฯ จัดทาแบบสอบถามติดตามและประเมินผลฯ จานวน ๙๗๑ แห่ง ซึ่ง
สรุปผลการสารวจที่สาคัญ ดังนี้
๑๑

๑. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่มีผลการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผล จานวน ๙๕๕
แห่ง (ร้อยละ ๙๘.๓๕) และไม่เปิดให้บริการ จานวน ๑๖ แห่ง (ร้อยละ ๑.๖๑)
๒. สาเหตุที่ศูนย์ฯ ไม่เปิดบริการ เช่น ปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากขาดคนดูแล ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย เครื่องคอมพิวเตอร์สูญหาย เครื่องคอมพิวเตอร์เสียไม่สามารถให้บริการได้
ไม่มีคณะกรรมการดาเนินการต่อเนื่อง เป็นต้น
๓. การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ใช้ค้นคว้ าข้อมูล รองลงมาฝึกหัดใช้เครื่อง ติดตามข่าวสาร ทาการบ้าน
รับส่ง E-mail จัดฝึกอบรม และใช้งานด้านอื่นๆ
๓.๑ ผลการประเมินด้านอื่นๆ
๓.๑.๑ จากจานวนที่สามารถประเมินผลได้ มีศูนย์ จานวน ๓๘๕ ศูนย์ ที่ผู้ดูแลศูนย์ยังไม่ได้รับ
การอบรมจากกระทรวงฯ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๖๕
๓.๑.๒ ไม่มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ หรือ การดาเนินการกิจกรรมในรูปแบบคณะทางาน
หรือคณะกรรมการ จานวน ๖๓๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๒๙
๓.๑.๓ ไม่มีการกาหนดกฎระเบียบในการใช้ศูนย์ จานวน ๘๕๓ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๕
๓.๑.๔ มีจานวนครั้งในการเข้าใช้น้อยกว่า ๓ เท่าของจานวนเครื่องในรอบระยะเวลา ๓ เดือน
(จานวนเครื่อง x ๓ เดือน) จานวน ๖๖๔ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๘
๓.๑.๕ มีศูนย์ฯ ที่ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์เสียหาย จานวน ๕๔๒ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๒
โดยมีจานวนเครื่องฯ เสีย ๒,๘๐๕ เครื่อง ในจานวนนี้ระบุว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ทุกเครื่อง จานวน ๖ ศูนย์
และระบุว่าไม่สามารถซ่อมได้ จานวน ๑๘๗ ศูนย์ โดยมีจานวนเครื่อง ๖๓๒ เครื่อง
๓.๑.๖ มีศูนย์ฯ ที่ระบุปัญหาด้านบุคลากรจานวน ๔๓๔ ศูนย์ โดยสามารถสรุปในภาพรวมได้
ว่า ขาดบุคลากรที่ทาหน้าที่เฉพาะในการดูแลศูนย์ ไม่มีค่าตอบแทน ขาดความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู้ ขาดทักษะการซ่อมบารุง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากคณะกรรมการศูนย์ และผู้บริหารศูนย์ไม่ให้
ความสาคัญ
๕.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ขอความร่วมมือสานักงานสถิติแห่งชาติ สารวจและ
ติดตามประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน ๑,๙๘๑ แห่ง กระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน ๓ ชุด คือ แบบสารวจข้อมูลพื้นฐานของศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ICT ๑) แบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
(ICT ๒) และแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ICT ๓) ซึ่งดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๒๕ พ.ค. – ๒๔ มิ.ย. ๕๘ ผลการสารวจที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
๑. สถานภาพของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT ชุ ม ชน พบว่ า เปิ ด ให้ บ ริ ก าร จ านวน ๑,๔๘๓ แห่ ง
(ร้อยละ ๗๔.๙) และปิดบริการชั่วคราว จานวน ๔๙๔ แห่ง (ร้อยละ ๒๔.๙) และอื่น ๆ (ไม่พบศูนย์, ยุบศูนย์,
อยู่ระหว่างโอนย้ายศูนย์, ถูกโจรกรรมอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย) จานวน ๔ แห่ง (ร้อยละ ๐.๒) จาก
จานวนศูนย์ฯทั้งสิ้น จานวน ๑,๙๘๑ แห่ง
๒. สถานภาพการเปิด -ปิดของการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จากการสารวจพบว่า
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเปิดให้บริการ จานวน ๑,๔๘๓ แห่ง (โดยอยู่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๔๘๑ แห่ง สถานศึกษา จานวน ๘๒๖ แห่ง ศาสนสถาน จานวน ๗๐ แห่ง และ
ชุมชน ประชาสังคม และอื่นๆ จานวน ๑๐๖ แห่ง) ส่วนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ปิดบริการชั่วคราว จานวน
๔๙๔ แห่ง อยู่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒๓๙ แห่ง สถานศึกษา จานวน ๑๒๑ แห่ง
ศาสนสถาน จานวน ๔๔ แห่ง และชุมชน ประชาสังคม และอื่น ๆ จานวน ๙๐ แห่ง
๑๒

๓. ความถี่ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ผลการสารวจพบว่า ประชาชน
ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมีความถี่ของการใช้บริการบ่อยครั้ง ร้อยละ ๓๕.๓ ใช้นานๆ ครั้ง ร้อยละ
๓๔.๐ ใช้เป็นประจา ร้อยละ ๒๓.๗ มาเป็นครั้งแรก ร้อยละ ๕.๗ อื่นๆ ร้อยละ ๑.๐ และไม่ระบุ ร้อยละ ๐.๓
๔. ประเภทบริการที่ผู้ใช้บริการเคยใช้ ผลการสารวจ พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ระบุว่าเคยใช้บริการเกี่ยวกับ ความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง มากที่สุด ร้อยละ ๘๗.๓ รองลงมา ได้แก่
ติดตามข่าวสาร/สื บค้น ข้อมูล ร้อยละ ๘๖.๒ ทาการบ้าน/รายงาน เรียน/ศึกษาผ่ านทางอินเทอร์เน็ต (elearning) ร้อยละ ๘๑.๐ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็นต้น ร้อยละ ๗๒.๙ ฝึก
การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ/อบรมตามหลักสูตรที่ศูนย์ฯ จัดขึ้น ร้อยละ ๖๕.๙ แหล่งรวบรวมและ
จัดเก็บความรู้ภูมิปัญญาตามหลักสูตรที่ศูนย์ฯ จัดขึ้นในท้องถิ่น /สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
ร้อยละ ๖๒.๒ และใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ (e-service) เช่น สมัครงาน สอบออนไลน์ เป็น
ต้น ร้ อยละ ๓๕.๔ ส่ วนช่องทางในการโฆษณาสิ นค้าและจาหน่ายสินค้า ติดต่อผู้ ผ ลิต /ผู้ขาย ประชาชน
ผู้ใช้บริการระบุเคยใช้บริการอยู่ในสัดส่วนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ ๓๐.๖
๕. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับประโยชน์ของศูนย์ฯ ที่มีต่อตนเองหรือชุมชน ผลการสารวจ
พบว่า ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ เห็นว่าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มีประโยชน์ถึง ร้อยละ ๙๗.๒ ส่วนผู้ที่เห็นว่าไม่มี
ประโยชน์ มีเพียงร้อยละ ๒.๘
๖. ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของศูนย์ฯ ที่มีต่อตนเองหรือชุมชน ผลการสารวจ
พบว่า ประชาชนที่อยู่รอบบริเวณศูนย์ฯ เห็นว่าศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มีประโยชน์ถึง ร้อยละ ๙๑.๙ และ
ส่วนผู้ที่เห็นว่าไม่มีประโยชน์ มีเพียงร้อยละ ๘.๑
๕.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ดาเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทั่วประเทศ จานวน ๑,๙๘๐ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ –
๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจดังกล่าว ไปติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้มีคุณภาพในการให้บริการประชาชนต่อไป ซึ่ง
สรุปผลการสารวจที่สาคัญได้ดังนี้
๑. การเปิดให้บริการของศู นย์ฯ พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมีการดาเนินการเปิดให้บริการ
จานวน ๑,๒๔๙ แห่ง (ร้อยละ ๖๓.๑) ปิดชั่วคราว จานวน ๕๕๕ แห่ง (ร้อยละ ๒๘.๐) และปิดถาวรจานวน
๑๗๖ แห่ง (ร้อยละ ๘.๙) จากจานวนทั้งสิ้น ๑,๙๘๐ แห่ง
๒. ความเพีย งพอของพื้น ที่ถ้าได้รับการคัดเลื อกเป็นศูนย์ ดิจิทัล ชุมชน พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน ส่วนใหญ่จานวน ๑,๑๐๔ แห่ง (ร้อยละ ๖๑.๒) มีความความเพียงพอของพื้นที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็น
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จานวน ๓๒๖ แห่ง (ร้อยละ ๑๘.๑) ไม่เพียงพอแต่สามารถใช้พื้นที่ห้องติดกันได้ จานวน
๒๕๓ แห่ง (ร้อยละ ๑๔.๐) ไม่เพียงพอต้องการเพิ่มขนาดของพื้นที่ และจานวน ๑๒๑ แห่ง (ร้อยละ ๖.๗) มี
เหตุผลอื่นๆ ได้แก่ พื้นที่ห้องมีจากัด กาลังดาเนินการปิดศูนย์ฯ อย่างถาวร เป็นต้น
๓. สภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มีสภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ในปัจจุบัน จานวน ๒๒,๐๘๕ เครื่อง(ร้อยละ ๗๖.๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ชารุด ซ่อมได้ จานวน ๔,๕๘๖ เครื่อง (ร้อยละ ๑๕.๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชารุด ซ่อมไม่ได้ จานวน ๒,๓๕๒
เครื่อง (ร้อยละ ๘.๑) และเครื่องคอมพิวเตอร์มีการสูญหาย จานวน ๓๓ เครื่อง (ร้อยละ ๐.๑)

๑๓

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/แผนงาน/มาตรการ
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง ดาเนิ นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสั มฤทธิ์ โครงการ จานวน ๒
โครงการและมีการตรวจสอบ และประเมินผลในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้
๑. โครงการจัดซื้อเครื่องเรดาห์ต รวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาห์ ๒ เครื่องที่
จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี (รายการผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๓๐๖.๙๒๙๕ ล้านบาท
๒. โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดน่าน
มีวัตถุประสงค์ในลงพื้นที่ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเพื่อดาเนินการ ดังนี้
๑. เพื่อจัดทาแผนการตรวจและประเมินผลรอบ ๖ เดือน เพื่อประเมินความถูกต้องของโครงการ
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ กรอบการดาเนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด ผลกระทบ
โครงการ
๒. เพื่อดาเนินการเก็บข้อมูลจากผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ สังเกตการดาเนินงาน
สอบถามปัญหาอุปสรรค และเก็บข้อมูลผลงานที่ได้จากโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ
๓. ดาเนินการสรุป วิเคราะห์ข้ อมูล โครงการที่กาหนดเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
จานวนอย่างน้อย ๒ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป.กาหนดโดยมีรูปแบบและ
ประเด็นการรายงานผล ดังนี้
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ(ป.สก.๑)
(๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ(ป.สก.๒)
(๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ(ป.สก.๓)
(๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ(ป.สก.๔)
(๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ (ป.สก. ๕)
(๖) สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม (ป.สก.๖)

๑๔

 โครงการจัดซื้อเครือ่ งเรดาห์ตรวจอากาศแบบ Doppler
พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาห์ ๒ เครื่องที่จังหวัดน่าน
และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
จังหวัดอุบลราชธานี

๑๕

แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
การรายงานครั้งที่ ๑
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
(กลุม่ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓: การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
โครงการจัดซื้อเครื่องเรดาห์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาห์ ๒ เครื่องที่จังหวัดน่าน
และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการที่ กาหนดเพื่ อใช้ในการประเมินผลสั มฤทธิ์โ ครงการ จานวนอย่างน้อย ๒ โครงการ/
กิจกรรม ซึง่ พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป.กาหนดโดยมีรูปแบบและประเด็นการรายงานผล ดังนี้
(๗) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ(ป.สก.๑)
(๘) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ(ป.สก.๒)
(๙) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ(ป.สก.๓)
(๑๐) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ(ป.สก.๔)
(๑๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ (ป.สก. ๕)
(๑๒) สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม(ป.สก.๖)
โดยให้ดาเนินการตามแบบประเมินผล ป.สก. ๑ – ป.สก. ๖ดังนี้
แบบประเมินผล ป.สก.๑:การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
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(๑) การด าเนิ นงานตามโครงการ บรรลุ ผลสั มฤทธิ์ ตาม การด าเนิ น โครงการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งเรดาร์ ต รวจอากาศ
วัตถุประสงค์ โครงการเรื่ องอะไรบ้ าง และบรรลุ ผลมากน้ อย แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่มีการ
เพียงใด
จั ดหามาติ ดตั้ งใหม่ ในช่ วงปลายปี ซึ่ งมี สภาพความพร้ อมใช้ งาน
๑๐๐ % และสามารถดาเนินการตามได้วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ดังนี้
๓. เพื่อใช้ในการตรวจกลุ่มฝน ติดตามพายุฯ และช่วยใน
การเตือนภัย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สิน
ประชาชน หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในพื้นที่ รวมทั้ง
จังหวัดใกล้เคียง
๔. เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่นักบินและนาข้อมูลการตรวจเรดาร์
ใช้ ใ นการวางแผนเส้ น ทางบิ น เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งบริ เ วณที่ มี
ลักษณะอากาศร้าย
๓. เพื่ อป้ องกั น และลดความเสี ย หายที่จ ะเกิด ขึ้ น จากภั ย
ธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จากการประเมิ นเบื้ องต้ นสามารถท างานได้ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ยังไม่สามารถบอกว่ามากหรือน้อย
เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้งใหม่และยังไม่มีสถานการณ์เกิดขึ้น
รองรับการประเมินผล
(๒) ความสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ คือ
ความสาเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ผลจากการดาเนินโครงการติดตั้ง
เรื่องใดบ้าง และประสบผลสาเร็จอย่างไร
เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ เป็น
เครื่องมือตรวจวัดอากาศ มีผลสาเร็จกับกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
๑๖
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(๓) ปั จจั ยส าคั ญที่ ท าให้ โครงการประสบความส าเร็ จ /ไม่
บรรลุผล คือเรื่องอะไร และมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะ
อะไร

(๔) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช้ดาเนิน
โครงการ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร

(๕) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดาเนิ นงานตามโครงการ มี ความเหมาะสมมากน้ อยเพี ยงใด
อย่างไร
(๖) ผลผลิตของโครงการ มีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด อย่างไร เมื่อ
เทียบกับงบประมาณ และประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
๑๗

๑. กลุ่มหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงสามารถนามาใช้ในการตรวจกลุ่มฝน
ติดตามพายุฯ และช่วยในการเตือนภัย เพื่อลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
๒. กลุ่มนักบินได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการแจ้งเตือนภัย
และนาข้อมูลการตรวจเรดาร์มาใช้ในการวางแผนเส้นทาง
บินเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีลักษณะอากาศแปรปรวนและ
เสี่ยงอันตรายต่อการบิน
๓. กลุ่มประชาชนในพื้นที่และนาข้อมูลมาเพื่อป้องกัน และ
ลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
๔. กลุ่ ม เกษตรกรในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ น าข้ อ มู ล มาเพื่ อ
วางแผน และเตรียมการป้องกัน ในกิจกรรมทางการเกษตร
อาทิ การหว่านปุ๋ย การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตากผลผลิต
๕. กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาตินาข้อมูล
มาเพื่อการเตรียมความพร้อมและการป้องกัน ตลอดจนการ
วางแผนการเดินทาง ในการท่องเที่ยวและการทากิจกรรมต่าง ๆ
ปัจจัยสาคัญที่ทาให้โครงการฯ ประสบความสาเร็จ คือ
๑. ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน คือ ต้องมีองค์ความรู้ ประสบการณ์
เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. การใช้เครื่องมือให้เต็มประสิทธิภาพ อาทิ สามารถสั่งการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์ในภาวะเร่งด่วน/ฉุกเฉินได้
๓. การบารุงรักษาเครื่องเรดาร์อย่างต่อเนื่อง
๔. การเผยแพร่ การประสานงานกับประชาชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ของโครงการ
ผลผลิ ตของโครงการฯ เมื่ อเที ยบกั บงบประมาณ
๓๐๖,๙๒๙,๕๐๐ บาท ที่ใช้ดาเนินโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตของโครงการฯ คือ ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ที่ต้องแจ้ง
ให้ บริการกับประชาชนในพื้นที่มีความแม่นยามากขึ้น และผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานพิจารณาเตรียมความพร้อมและแจ้งเตือน
เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ประเมินได้ว่ามีความคุ้มค่าอย่างมาก และเหมาะสมอย่างยิ่ง
ระยะเวลาในการดาเนินโครงการฯ จานวน ๕๔๐ วันเมื่อเทียบ
กับระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงานตามโครงการฯ โดยประเมินจาก
อายุการใช้งานของเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler ซึ่งคาด
ว่าจะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี
มีความความคุ้มค่าอย่างมาก และมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
ผลผลิ ตของโครงการฯ คื อข้ อมู ลการพยากรณ์ อากาศจาก
เครื่องตรวจอากาศ แบบ Doppler มีความคุ้มค่ามาก เมื่อเทียบกับ
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งบประมาณจานวน ๓๐๖,๙๒๙,๕๐๐ บาท และประโยชน์ที่ได้รับ คือ
๑. สามารถติดตามการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนหรือพายุหมุ น
เขตร้ อ นที่ จ ะเข้ า สู่ ภ าคเหนื อ ได้ ก่ อ นจั ง หวั ด อื่ น ตรวจหา
ต าแหน่ ง และความรุ น แรงของกลุ่ ม ฝนที่ ป กคลุ ม ในพื้ น ที่
นาไปสู่การพยากรณ์แจ้งเตือนภัยน้าท่วม ซึ่งจะทาการแจ้ง
เตือนภัยให้ แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ หรือแจ้งข่าว
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วทันเหตุการณ์
๒. ทางด้านการพยากรณ์อากาศการบิน ผลจากการตรวจ
เรดาร์ทาให้ทราบทิศทาง ความเร็วลมชั้นบนในระดับ ต่าง
ๆ กระแสลมที่อยู่ในเมฆที่ก่อตัวในทางตั้ง และการเคลื่อนตัว
ของกลุ่มฝน รวมทั้งแนวโน้มของกล่มฝนที่เกิดขึ้น สามารถ
แจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายที่ปกคลุมบริเวณสนามบินใน
พื้นที่รับผิดชอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการบินได้ทันท่วงที
๓. ด้ า นเกษตรกรในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ วางแผน และ
เตรียมการป้ องกัน ในกิจกรรมทางการเกษตร อาทิ การ
หว่านปุ๋ย การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตากผลผลิต
๔. ด้านการท่องเที่ยวและด้านการก่อสร้างในพื้นที่ ช่วยให้
ประชาชนมีการเตรียมความพร้อม วางแผนและการป้องกัน
เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากภั ย
ธรรมชาติ ช่วยให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และสิ่งที่สาคัญและคุ้มค่ามากที่สุดคือช่วยในการดาเนิน
ชี วิ ต ประจ าวั น ลดความเสี่ ย งภั ย ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากภั ย
ธรรมชาติ ช่วยให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ประเมิ น แล้ ว มี ค วามคุ้ ม ค่ า มาก เพราะเมื่ อ เที ย บกั บ
ประโยชน์ในหลายๆ ด้านที่ประชาชนได้รับ
โดยสรุปภาพรวม ผลผลิตของโครงการฯ คือข้อมูลที่แม่นยาของ
การพยากรณ์อากาศจากเครื่องตรวจอากาศ แบบ Doppler มีความ
คุ้มค่ามาก เมื่อเทียบกับงบประมาณ ประโยชน์ที่ได้รับ และสิ่งที่
สาคัญและคุ้มค่ามากที่สุดคือ ลดความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากภัย
ธรรมชาติ ช่ วยในการด าเนิ นชี วิ ตประจ าวั นของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสามารถ
ดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ ตามที่ตั้งไว้ โอกาสในการประสบ
ความสาเร็จขึ้นอยู่กับ ปัจจัยสาคัญ คือ ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
การใช้ เครื่องมื อให้ เต็มประสิ ทธิ ภาพ และการบารุงรักษาเครื่อง
ตลอดจนการเผยแพร่ การประสานงานการใช้ ประโยชน์ ของ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่มหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ กลุ่มนักบิน กลุ่มประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่
และกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
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(๑) การดาเนินงานตามโครงการ เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
การดาเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่
หรือไม่ อย่างไร และมีการดาเนินการในเรื่องใดบ้าง ที่ไม่เป็นไป กาหนดไว้ทุกประการ
ตามแผนงานที่กาหนด
(๒) การดาเนินโครงการ เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิด/คาดการณ์
การดาเนินโครงการฯ ประเมินจาก ณ ปัจจุบัน ไม่มีผลลัพธ์ที่
ล่วงหน้าไว้ ในเรื่องใดบ้าง และวางแนวทางในการป้องกัน หรือมี ไม่ได้คาดคิด/คาดการณ์ล่วงหน้า
การแก้ไขผลลัพธ์ในทางที่ไม่ประสงค์ไว้อย่างไร หรือไม่
(๓) การดาเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อผู้กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มี
การด าเนิ นโครงการฯ เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด ในการด าเนิ น
ส่วนได้เสียกลุ่มใด อย่างไรบ้าง
ชีวิตประจาวัน ในการป้องกัน และลดความสู ญเสี ย ความ
เสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากภั ย ธรรมชาติ ช่ ว ยให้ มี ค วาม
ปลอดภั ย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประช าช น และ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
๑. กลุ่มหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงสามารถนามาใช้ในการตรวจกลุ่มฝน
ติดตามพายุฯ และช่วยในการเตือนภัย เพื่อลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
๒. กลุ่มนักบินสามารถนาข้อมูลมาแจ้งเตือนภัยนาข้อมูลการ
ตรวจเรดาร์ใช้ในการวางแผนเส้นทางบินเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณ
ที่มีลักษณะอากาศร้าย
๓. กลุ่มประชาชนในพื้นที่และนาข้อมูลมาเพื่อป้องกัน และ
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๔. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ นาข้อมูลมาเพื่อ วางแผน
และเตรียมการป้องกัน ในกิจกรรมทางการเกษตร อาทิ การ
หว่านปุ๋ย การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการตากผลผลิต
๕. กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินาข้อมูลมา
เพื่อการเตรียมความพร้อม วางแผนการเดินทางท่องเที่ยว
และการท ากิจ กรรมต่ า ง ๆ และการป้อ งกั น เพื่ อ ลดความ
สูญเสีย ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ช่วยให้มี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
(๔) ผลลัพธ์จากโครงการสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
ของโครงการในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร
แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่มี
การจัดหามาติดตั้งใหม่ในช่วงปลายปีซึ่งมีสภาพความพร้อมใช้งาน
๑๐๐ % และสามารถดาเนินการตามได้วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ดังนี้
๑. เพื่อใช้ในการตรวจกลุ่มฝน ติดตามพายุฯ และช่วยในการ
เตือนภัย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินประชาชน
หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง
๑๙
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๒. เพื่อแจ้งเตือนภัยแก่นักบินและนาข้อมูลการตรวจเรดาร์ใช้
ในการวางแผนเส้นทางบินเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีลักษณะอากาศร้าย
๓. เพื่ อ ป้ อ งกั น และลดความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากภั ย
ธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
จากการประเมิ นเบื้ องต้ น สามารถท างานได้ บรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ยังไม่สามารถบอกว่ามากหรือน้อย
เนื่องจากเป็นโครงการติดตั้ งใหม่ และยั งไม่มี สถานการณ์ เกิดขึ้ น
รองรับการประเมินผล จึงยังไม่สามารถประเมินในระดับที่สูงกว่าได้
(๕) ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
ดาเนินงานตามทางเลือกอื่น ๆ เป็นอย่างไร
แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่มีผลการ
ดาเนินงานยังไม่ถึงปี มีการติดตั้งเครื่องใหม่ยังไม่มีสถานการณ์ที่รองรับ
เป็นทางเลือกที่ดี คุ้มค่าที่สุดสาหรับการติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจ
อากาศ แบบ Doppler เป็นเครื่องเรดาร์ที่ทันสมัย เป็นชนิดหนึ่ง
ใช้สาหรับตรวจวัดฝน ฝนฟ้าคะนอง หิมะ และมีความแม่นยา
ในการ แยกแยะ ชนิดของอนุภาคว่าเป็นลูกเห็บ หิมะ หรือ
หยดน้า รวมทั้งบอกขนาด (drop size) ของเม็ดฝนได้ดีเป็น
ต้น และสามารถตรวจพร้อมแสดงตาแหน่งศูนย์กลางของพายุ
หมุนเขตร้อน เมื่อศูนย์กลางของพายุเคลื่อนเข้ามาในรัศมีหวัง
ผลของเรดาร์ตรวจอากาศ
เมื่อเปรียบเทียบทางเลื อกระบบการตรวจอากาศอื่น ๆ อาทิ
ระบบการตรวจอากาศอั ต โนมั ติ AWOS เครื่ อ งมื อ แบบ
อัตโนมัติ (Automatic Weather Observation System :
AWOS) ใช้ในการตรวจอากาศเพื่อการบิน เครื่องบินพานิชย์
เครื่องบินทหารและเครื่องบินพลเรือน ขึ้น - ลง ณ ท่าอากาศ
ยานด้วยความปลอดภัย และเตือนภัยต่างๆได้ ช่วยป้องกัน
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นไปตามกฏ
ขององค์ การบิ น พลเรื อนระหว่า งประเทศ (ICAO) และ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)
สรุป เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler เป็นเครื่องเรดาร์
ที่ทันสมัยมีรัศมีทาการประมาณ ๔๘๐ กม. รัศมีหวังผล ๒๔๐
กม. ซึ่งจะทาการตรวจทุก ๆ ๑๐ นาที (ตลอด ๒๔ ชม.)
ครอบคลุมพื้นที่ ในรัศมีหวังผล ๑๒๐ กม.มีรัศมีหวังผลการ
ตรวจ ๒๔๐ องศา ซึ่งกว้างกว่าระบบการตรวจอากาศอัตโนมัติ
AWOS และมีความแม่นยาในการพยากรณ์มากกว่า แม่นยา
ในการ แยกแยะ ชนิดของอนุภาคว่าเป็นลูกเห็บ หิมะ หรือ
หยดน้า รวมทั้งบอกขนาด (drop size) ของเม็ดฝนได้ดีกว่า
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(๖) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่มีผล
กลุ่มเป้าหมาย มากน้อยเพียงใด อย่างไร
การดาเนินงานยังไม่ถึงปี มีการติดตั้งเครื่องใหม่ยังไม่มีสถานการณ์
ที่รองรับ
และยังไม่มีการส ารวจความพึ งพอใจของกลุ่ มเป้าหมาย ว่ามี
ความพอใจในการใช้งานหรือไม่ มีเฉพาะการส ารวจเฉพาะผู้ ที่มา
ติดต่อขอข้อมูลเป็นแบบสอบถามในภาพรวมการให้บริการเท่านั้น
สาหรับการสารวจความพึงพอใจต่อเครื่องมือแต่ละชนิด พบว่า
ยังไม่มีการสารวจข้อมูลความพึงพอใจ ซึ่ง ค.ต.ป. ประจากระทรวง
ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการสารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยแล้ว
(๗) ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มี มิติเศรษฐกิจ /สังคม : มีข้อมูลสาคัญในการประกอบธุรกิจ อาทิ
ส่วนได้เสียในมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และคุณภาพ ธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตร และธุรกิจท่องเที่ยว
ชีวิต อย่างไรบ้าง
มิติคุณภาพชีวิต : เกิดการเตรียมความพร้อม การวางแผนการ
เดินทาง และการป้องกัน เพื่อลดความสูญเสีย ความเสียหาย
ทีอ่ าจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ช่วยให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย
(๘) ผลลั พธ์ ที่เกิ ดขึ้ นจากโครงการ มี ความยั่ งยื น หรือความ
มีความยั่งยืน เพราะเป็นการตอบสนองความต้องการของของ
รุนแรง หรือไม่อย่างไร และจะสามารถแก้ไข/ป้องกันได้หรือไม่ หลายกลุ่ มเป้ าหมายได้ โดยตรง และมี ความครบถ้ วนของข้ อมู ล
อย่างไร
ประชาชนสามารถนาผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการไปใช้ประโยชน์
ได้หลายด้าน
ผลลัพธ์ของโครงการในภาพรวมพบว่า ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อม
อุปกรณ์ เป็นเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่มีการจัดหามาติดตั้งใหม่
ในช่วงปลายปี ซึ่งมีสภาพความพร้อมใช้งาน ๑๐๐ % และสามารถ
ดาเนินการตามได้วัตถุประสงค์ ตามที่ตั้งไว้ และเกิดประโยชน์
ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ
สู งสุ ด ในการดาเนินชี วิตประจาวัน ในการป้องกัน และลด
ความสู ญเสีย ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
ช่วยให้มีความปลอดภัยต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และตอบสนองต่อหลายกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ตลอดจนมีความ
ครบถ้วนและความสมบู รณ์ ของข้อมู ลที่ แม่นยาในการพยากรณ์
ส่งผลให้โครงการฯ มีความยั่งยืนต่อไปได้

๒๑

แบบประเมินผล ป.สก. ๓: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ
ในการประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ ผ ลกระทบโครงการ ให้ ผู้ ป ระเมิน พิ จารณาประเมิน ผลกระทบใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กาหนดในตารางท้ายนี้ ทั้งผลกระทบทางบวก (เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ)
และผลกระทบทางลบ (เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ) โดยคานึงถึงประเด็นในการประเมินตามแนวทาง ดังนี้
(๑) มีผลกระทบเกิดขึน้ จากโครงการ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่
(๒) มีผลกระทบเกิดขึ้นจากโครงการ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้นหรือไม่
(๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ หรือไม่ อย่างไร
(๔) ความรุนแรง และความยั่งยืนของผลกระทบ ทั้งผลกระทบทางบวก และผลกระทบ
ทางลบ มีระดับของความรุนแรงมากน้อยเพียงใด อย่างไร
(๕) ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นมีหรือไม่ และมีความแตกต่างกัน
อย่างไร หากนามาใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาผลกระทบ จากการดาเนินโครงการให้ลดน้อยลงได้
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
การประเมินผลสัมฤทธิ์ :
ผลการประเมิน
ผลกระทบ
ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ
(๑) ผลกระทบด้ านนโยบาย
ไม่มี
- ผ ลั ก ดั น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๔ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ เ พิ่ ม
√
รัฐบาล
ประสิทธิภาพ ICT เพื่อบริหารจัดการอุตุนิยมวิทยา
และการเตือนภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสนับสนุปการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ/
ไม่มี
๑.เกิดข้อมูลส าคัญประกอบในการลงทุนในการก่อสร้าง
√
สังคม
และในการปลู กพื ชเพื่ อส่ งออกหรื อจาหน่ายของเกษตร
ธุรกิจท่องเที่ยว
๒.เกิ ดการบู รณาการข้ อมู ลการพยากรณ์ ร่ วมกั น และ
ผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการพยากรณ์
(๓) ผลกระทบทางด้ าน
การนาเทคโนโลยีการตรวจอากาศด้วยเรดาร์แบบ Doppler
√
เทคโนโลยี
เป็นระบบใหม่ เทคโนโลยีใหม่ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์สูงขึ้น มีความแม่นยาขึ้น และส่งผลให้บุคลากรได้
มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(๔) ผลกระทบด้านประชาชน/
การอานวยความสะดวก สร้างความพร้อมในการวางแผนใน
√
ชุมชนพื้นที่โครงการ
การเดินทาง หรือการทาการเกษตรและลดความสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ในภาพรวมเกิดผลกระทบเป็นไปในทางบวก สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลกระทบผลกระทบด้านนโยบายรัฐบาล คือ ผลักดันยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ICT เพื่อบริหารจัดการอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสนับสนุปการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
ภาพรวมการประเมินผล
๒.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ/สังคม เกิดข้อมูลสาคัญในการประกอบอาชีพและเพื่อเป็นการวาง
สัมฤทธิ์
แผนการลงทุนในธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจการท่องเที่ยว และเกิดการบูร
ผลกระทบโครงการ
ณาการข้อมูลการพยากรณ์ร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพในการพยากรณ์
๓.ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีใหม่ ระบบใหม่ ๆ ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
พยากรณ์สูงขึน้ มีความแม่นยาขึ้น และบุคลากรได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
๔. ผลกระทบด้านประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ เป็นการอานวยความสะดวก สร้างความพร้อมในการ
วางแผนในการเดินทาง และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๒๒

แบบประเมินผล ป.สก. ๔:การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
ระดับการประเมิน
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์:
ประสิทธิผลโครงการ
มาก ปานกลาง น้อย
(๑) โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ มี
ระดั บการบรรลุ เป้ าหมายตาม
วั ตถุ ประสงค์ โครงการ/มาตรฐานที่
กาหนดไว้ตามโครงการ มากน้ อยแค่
ไหน เพียงใด
(๒) การมี ส่ วนร่ วมของประชาชน/
ชุมชน ในพื้นที่โครงการ มีระดับของ
การมีส่ วนร่ วมมากน้ อยเพียงใด และ
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอย่างไร
(๓) โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ มี
ระดับความเสี่ยงของการดาเนินการใน
เรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด อย่างไร
(๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชน/
ชุมชนพื้นที่โครงการ เป็นอย่างไร

√

(๕) โครงการที่ ด าเนิ นการแล้ วเสร็ จ
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน/
ชุ มชนในพื้ นที่ โครงการได้ มากน้ อย
เพียงใด อย่างไร
(๖) โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ
เทียบกับโครงการอื่นในลักษณะเดียวกัน
(รูปแบบโครงการ/ลักษณะโครงการ/
งบประมาณ/ระยะเวลา/ประโยชน์ที่
ได้รับ) มีความคุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร

√

ภาพรวมการประเมินผล ประสิทธิผล
โครงการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

√

√
√

ข้ อเสนอแนะ ควรมี การส ารวจความพึ งพอใจของ
ประชาชน และกลุ่ มเป้าหมายที่มีต่อโครงการฯ ใน
ภาพรวม

√

√

ภาพรวมการประเมิ นผล ประสิ ทธิ ผลโครงการ มี
ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บการใช้ งานเครื่ องมื อให้ เต็ ม
ประสิทธิภาพ และควรมีการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน และกลุ่ มเป้าหมายที่มีต่อโครงการฯ ใน
ภาพรวม

หมายเหตุ
มาก หมายถึง มากกว่า/ดีกว่า รายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในแผนหรือที่คาดหวัง
ปานกลาง หมายถึง ตรงตาม/เท่ากับ รายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในแผนหรือที่คาดหวัง
น้อย หมายถึง น้อยกว่า/ต่ากว่า รายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในแผนหรือที่คาดหวัง
๒๓

แบบประเมินผล ป.สก. ๕: การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมิน ความยั่งยืน
ของโครงการในประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กาหนดในตารางท้ายนี้ โดยการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงในอดีต
(ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ว่า
สอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
๑.๑.๑ ความยั่งยืนของผลผลิต
แผนการบารุงรักษา/ ความเหมาะสม ความต่อเนื่อง และ
พัฒนาผลผลิต
การใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ผลผลิต
ในปัจจุบัน
ของโครงการ ที่ระบุไว้ในอดีต
มี
ไม่มี ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
๑. เครื่องเรดาร์
√
√
ตรวจอากาส
แบบ Doppler
พร้อมอุปกรณ์

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะ ควรมี แ ผนการ
บ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ ที่ ชั ด เจน
อาจจะก าหนดเป็ น แผนระยะ
กลางประมาณ ๕ ปี เพราะ
เรดาร์ ต รวจอากาศถื อ เป็ น
โครงสร้ า งพื้ น ฐานส าคั ญ และ
เป็นเครื่องมือสาคัญในการเตือน
ภัยที่ต้องให้บริการกับประชาชน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น การป้ อ งกั น
ไม่ ใ ห้ เ กิ ดอั น ตรายต่อ ชี วิต และ
ทรั พ ย์ สิ น ตลอดจนเพื่ อ ขอรั บ
การจั ด สรรงบประมาณให้
เพียงพอกับความต้องการ

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลผลิ ตของโครงการยังคงอยู่ ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิ ตนั้ น อย่ างต่อเนื่ องจนถึงปั จ จุ บัน ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิมมีการดาเนินการตามแผนการ
บารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจากเดิม ไม่พบข้อบกพร่อง
ดี หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
นั้ น อย่ า งต่ อเนื่ อ งจนถึ งปั จ จุ บั น แต่ไ ม่ต รงตามวั ตถุ ประสงค์ก ารใช้ งานเดิม มี การดาเนิ นการตามแผนการ
บารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย
พอใช้ หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตนั้นในอดีตแต่ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม
ขาดการดาเนินงานตามแผนการบารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อสังเกตหลายประการ
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถ
ใช้งานได้ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการ
บารุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสาคัญที่ควรนาไปปรับปรุง

๒๔

๑.๑.๒ การบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย
๒.๑) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ผลลัพธ์อันพึง
ประสงค์จาก
โครงการ

ระดับความสาเร็จที่ต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน
ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ปรับปรุง

๑. เพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจ
กลุ่ ม ฝน ติ ด ตามพายุ ฯ
และช่วยในการเตือนภัย
เพื่ อ ลดความสู ญ เสี ย ใน
ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ประชาชน หน่ ว ยงาน
ของรั ฐ และเอกชนใน
พื้ น ที่ รว มทั้ ง จั ง หวั ด
ใกล้เคียง
๒. เพื่อแจ้ งเตือนภัย แก่
นักบินและนาข้อมูลการ
ตรวจเรดาร์ ใ ช้ ใ นการ
วางแผนเส้นทางบินเพื่อ
หลี ก เลี่ ย งบริ เ ว ณที่ มี
ลักษณะอากาศร้าย

สามารถน ามาแจ้ ง
เตื อนภั ย เพื่ อลด
ความสู ญเสี ยทั้งชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น ของ
ประชาชน

√

สามารถนาข้อมูลการ
ตรวจอากาศด้ วย
เรดาร์ ม าวางแผน
เส้ นทางการบิ นเพื่ อ
หลี กเลี่ ยงบริ เวณที่มี
ลักษณะอากาศร้าย

√

๓.เพื่ อ ป้ อ งกั น และลด
ค ว า ม เ สี ย ห า ย ที่ จ ะ
เกิ ด ขึ้ น จากภั ยธรรมชาติ
ต่อชีวิตและทรั พย์ สิ นของ
ประชาชน

สามารถน าข้ อ มู ล
การตรวจอากาศ
แบบเรดาร์ ม าเพื่ อ
วางแผนการป้องลด
ความเสี ย หายที่ จ ะ
เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ภั ย
ธรรมชาติ ต่อชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น ข อ ง
ประชาชน

√

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
๑.ควรมีการการเผยแพร่ข้อมูล
จากการพยากรณ์ หรือ ผลผลิต
ของเรดาร์ อย่างทั่ว ถึง หลายๆ
ช่องทาง
๒ . ค ว ร ใ ห้ ส ถ า นี / ศู น ย์ ฯ
สามารถสั่งการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ในภาวะเร่งด่วน/ฉุกเฉิน
ได้ เช่ น การรั บ เสด็ จ การ
เคลื่ อ นตั ว ของพายุ ห มุ น เขต
ร้อน/พายุฤดูร้อน ฯลฯ

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้ จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้เกินกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ และยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ดี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้อยู่ในระดับ
พอใช้ และยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับพอใช้ อาจจะ
ส่งผลหรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจจะส่งผล
หรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
๒๕

๒.๒) การตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย
ระดับการตอบสนองต่อ
ระดับการตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายในอดีต
กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย
ดีมาก ดี พอใช้ ควร ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ปรับปรุง
ปรับปรุง
๑ ก ลุ่ ม
√
√
หน่ ว ยงานของ
รั ฐ แ ล ะ
ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น
พื้ น ที่ รว มทั้ ง
จังหวัดใกล้เคียง
๒.กลุ่มนักบิน
√
√
กลุ่มประชาชน
ในพื้นที่ กลุ่ม
เกษตรกรใน
พื้นที่รับผิดชอบ
และกลุ่ม
นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
๑. สามารถน ามาใช้ ใ นการ
ตรวจกลุ่ มฝน ติดตามพายุฯ
และช่วยในการเตือนภัย เพื่อ
ลดความสู ญเสี ยในชีวิตและ
ทรัพย์สินประชาชน
๒.กลุ่ ม นั ก บิ น สามารถน า
ข้ อ มู ล มาแจ้ ง เตื อ นภั ย น า
ข้อมูล การตรวจเรดาร์ใช้ใน
การวางแผนเส้นทางบินเพื่อ
หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีลักษณะ
อากาศร้าย
๓. กลุ่ ม ประชาชนในพื้ น ที่
และนาข้อมูลมาเพื่อป้องกั น
และลดความเสี ย หายที่ จ ะ
เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน
๔. กลุ่ ม เกษตรกรในพื้ น ที่
รับผิ ดชอบ นาข้อมูล มาเพื่อ
วางแผน และเตรี ย มการ
ป้ อ งกั น ในกิ จ กรรมทาง
การเกษตร อาทิ การหว่ า น
ปุ๋ย การเก็บเกี่ยว ตลอดจน
การตากผลผลิต
๕. กลุ่ มนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและช าวต่ างช าติ น า
ข้อมูลมาเพื่อการเตรียมความ
พ ร้ อ ม แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น
ตลอดจนการวางแผนการ
เดิ น ทาง ในการท่ อ งเที่ ย ว
และการทากิจกรรมต่าง ๆ

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้เกินกว่าที่คาดหวัง และยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ดี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง และยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ในระดับพอใช้ อาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ อาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

๒๖

๒.๓) การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่สอดคล้องกับโครงการ
ระดับการตอบสนองต่อ
ระดับการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์/
ยุทธศาสตร์/นโยบายใน
ยุทธศาสตร์/นโยบายใน
นโยบายในอดีต
อดีต*
ปัจจุบัน**
ที่สอดคล้องกับ
ดีมาก ดี พอใช้ ควร ดีมาก ดี พอใช้ ควร
โครงการ
ปรับปรุง

๑ . ผ ลั ก ดั น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ๔
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ ICT
เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและ
การเตื อนภัย ต่อการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

√

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุง

√

ข้อค้นพบ เป็นการจัดหา
อุปกรณ์เรดาร์ตรวจอากาศที่
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ อ
เส ริ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พก า ร
ท างานของเรดาร์ ต รว จ
อ า ก า ศ จ า ก เ ดิ ม ที่ เ ป็ น
เทคโนโลยีรุ่นเก่า
ข้อเสนอแนะ
๑.การบารุงรักษาเครื่องมือ
อุ ป กรณ์ ที มี อ ยู่ แ ล้ ว อย่ า ง
ต่อเนื่อง
๒ . ค ว ร ใ ห้ มี ก า ร ติ ด ตั้ ง
เครื่องมือตรวจอากาศแบบ
เรดาร์ให้ครอบคลุมมากขึ้น
เพื่ อ การเตื อ นภั ย ที่ มี ค วาม
ถูกต้องแม่นยา
๓ . โ ค ร ง ก า ร ฯ นี้ มี
ความสาคัญที่ต้องให้บริการ
โครงสร้ างพื้ น ฐ าน คว ร
พัฒ นาให้ อยู่ ในยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า ดิ จิ ทั ล เ พื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ต่อไป

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องกับโครงการได้
อย่างดีเยี่ยม สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
ดี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องกับโครงการได้ในระดับ
พอใช้ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ /นโยบายที่สอดคล้องกับโครงการได้ใน
ระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้ในระดับพอใช้
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลลัพ ธ์ที่ได้จากโครงการไม่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ /นโยบายที่สอดคล้องกับ
โครงการได้ หรือไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้
* ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีต หมายถึง ยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือ แผนงานโครงการสาคัญของกระทรวง ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
** ยุทธศาสตร์/นโยบายในปัจจุบัน หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ๑๑ ด้าน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงและจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด หรื อ แผนงานโครงการส าคั ญ ของกระทรวง ในห้ ว ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๗

๑.๑.๓ สรุปความยั่งยืนของโครงการ
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์: ความยั่งยืนของ
โครงการ
(๑) การใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ มี
ความสอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ เดิ มหรื อไม่
อย่างไร
(๒) การใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ มี
ความต่อเนื่องถึงปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
(๓) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ ยังส่งผลให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
(๔) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันหรือไม่
อย่างไร

ผลการประเมิน
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การใช้ประโยชน์มีความต่อเนื่ อง และควรมี การพัฒนาต่อยอดเกี่ ยวกั บการ
เผยแพร่ผลผลิตของโครงการ
สามารถส่งผลให้เห็นได้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์ และการแจ้งเตือน
ภัย
ตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายในระดับดี ดังนี้
๑. กลุ่ ม หน่ว ยงานของรัฐ และหน่ ว ยงานที่เกี่ ยวข้ องในพื้ นที่ รวมทั้ ง
จังหวัดใกล้เคียงสามารถนามาใช้ในการตรวจกลุ่มฝน ติดตามพายุฯ และ
ช่วยในการเตือนภัย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
๒. กลุ่มนักบินสามารถนาข้อมูลมาแจ้งเตือนภัยนาข้อมูลการตรวจเรดาร์
ใช้ในการวางแผนเส้นทางบินเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีลักษณะอากาศ
ร้าย
๓. กลุ่ มประชาชนในพื้นที่และนาข้อมูล มาเพื่อป้องกัน และลดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
๔. กลุ่ มเกษตรกรในพื้ นที่ รับ ผิ ดชอบ น าข้ อมู ล มาเพื่อ วางแผน และ
เตรียมการป้องกัน ในกิจกรรมทางการเกษตร อาทิ การหว่านปุ๋ย การ
เก็บเกี่ยว ตลอดจนการตากผลผลิต
๕. กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินาข้อมูลมาเพื่อการ
เตรียมความพร้อมและการป้องกัน ตลอดจนการวางแผนการเดินทาง
ในการท่องเที่ยวและการทากิจกรรมต่าง ๆ
(๕) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อ สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาลได้ เพราะมีการผลั กดัน
ยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องกับโครงการทั้งใน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ICT เพื่อบริหารจัดการ
อดีตและปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
อุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันต่อไป
(๖) ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นจากการด าเนิ นงาน ส่งผลกระทบในทางบวกในเรื่องงบประมาณในการซ่อมบารุง
โครงการ ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
(๗) ผลผลิ ตของโครงการและผลลั พธ์ ที่ ได้ จาก โครงการสามารถพัฒนาต่อได้อีกในอนาคต มี การ บูรณาการการใช้ ผลผลิ ต
โครงการ สามารถพั ฒนาต่ อไปในอนาคตได้ อี ก ร่วมกันกับหน่วยงานอื่น
หรือไม่ อย่างไร
ในภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีความยั่งยืน ควรมีการใช้งาน
ได้อย่างทั่วถึงแพร่หลาย เพราะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป กลุ่มหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน
ภาพรวมการประเมินผล ความยั่งยืนของโครงการ
ภัยทางธรรมชาติและกลุ่มเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มนักบิน
ควรสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบารุงอย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนการ
ใช้ข้อมูลในการพยากรณ์
๒๘

แบบประเมินผล ป.สก.๖:สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม
ประเด็นการสรุปผลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
(๑) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ

รายงานผลการดาเนินงาน
โดยสรุปภาพรวม ผลผลิตของโครงการฯ คือข้อมูลที่แม่นยา
ของการพยากรณ์อากาศจากเครื่องตรวจอากาศ แบบ Doppler มี
ความคุ้มค่ามาก เมื่อเทียบกับงบประมาณ ประโยชน์ที่ได้รับ และ
สิ่งที่สาคัญและคุ้มค่ามากที่สุ ดคือ ลดความเสี่ยงภัยที่อาจ
เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ช่วยในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ของประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน และสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว้ โอกาสในการประสบความสาเร็จขึ้นอยู่กับ ปัจจัย
สาคัญ คือ ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือให้เต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพ และการบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ ง ตลอดจนการ
เ ผ ย แ พ ร่ ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ กลุ่ม หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ กลุ่มนักบิน กลุ่มประชาชนในพื้นที่ กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่ และกลุ่ มนัก ท่องเที่ย วทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ
ผลลัพธ์ของโครงการในภาพรวมพบว่า ผลลัพธ์จากการดาเนิน
โครงการติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Doppler พร้อม
อุปกรณ์ เป็นเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่มีการจัดหามาติดตั้งใหม่
ในช่ วงปลายปี ซึ่ งมี สภาพความพร้ อมใช้ งาน ๑๐๐ % และ
สามารถดาเนินการตามได้วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการดาเนินชีวิตประจาวัน ในการป้องกัน
และลดความสู ญ เสี ย ความเสี ยหายที่ อาจเกิด ขึ้นจากภั ย
ธรรมชาติ ช่วยให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน และตอบสนองต่ อหลายกลุ่ มเป้ าหมายได้ โดยตรง
ตลอดจนมีความครบถ้วน และความสมบูรณ์ของข้อมูลที่แม่นยา
ส่งผลให้โครงการฯ มีความยั่งยืนต่อไปได้
ในภาพรวมเกิดผลกระทบเป็นไปในทางบวก สรุปได้ ดังนี้
๑. ผลกระทบผลกระทบด้ านนโยบายรั ฐบาล คื อ ผลั ก ดั น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ICT เพื่อ
บริ ห ารจั ด การอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและการเตื อ นภั ย ต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและสนั บสนุ ปการพั ฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล
๒.ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ/สังคม เกิดข้อมูลส าคัญในการ
ประกอบอาชีพและเพื่อเป็นการวางแผนการลงทุนในธุรกิจ อาทิ
ธุรกิจการก่อสร้าง ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจการท่องเที่ยว และ
เกิดการบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์ร่วมกัน เพื่อผลักดันให้เกิด
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์

(๒) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ

(๓) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ

๒๙

ประเด็นการสรุปผลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ

รายงานผลการดาเนินงาน

๓.ผลกระทบทางด้ านเทคโนโลยี การน าเทคโนโลยี ใหม่
ระบบใหม่ ๆ ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการพยากรณ์สูงขึ้น มีความ
แม่นยาขึ้น และบุคลากรได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
๔. ผลกระทบด้ านประชาชน/ชุ มชนพื้ นที่ โครงการ เป็นการ
อานวยความสะดวก สร้างความพร้อมในการวางแผนในการเดินทาง
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ
(๔) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
ภาพรวมการประเมินผล ประสิทธิผลโครงการ มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือให้เต็มประสิทธิภาพ และควรมีการ
ส ารวจความพึ งพอใจของประชาชน และกลุ่ มเป้าหมายที่มีต่ อ
โครงการฯ ในภาพรวม
(๕) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ
ในภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ มีความยั่งยืน
ควรมี การใช้ งานได้ อย่ างทั่ วถึ งแพร่ หลาย เพราะมี ผู้ ที่ ได้ รั บ
ประโยชน์โดยตรงคือกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะประชาชนทั่วไป
กลุ่ มหน่ วยงานของรั ฐที่ มี หน้ าที่ เกี่ ยวกั บการป้ องกั นภั ยทาง
ธรรมชาติและกลุ่ มเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง
และกลุ่มนักบิน
ควรสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมบารุงอย่างต่อเนื่อง และ
มีการสนับสนุนการใช้ข้อมูลในการ
(๖) ปัญหา และอุปสรรคที่สาคัญ จากการประเมินผลสั มฤทธิ์ ๑. ศั ก ยภาพของผู้ ปฏิ บั ติ งาน คื อ ต้ องมี อ งค์ ความรู้
โครงการที่กาหนด
ประสบการณ์ เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. การใช้เครื่องมือให้เต็มประสิทธิภาพ อาทิ สามารถสั่งการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์ในภาวะเร่งด่วน/ฉุกเฉินได้
๓. การบารุงรักษาเครื่องเรดาร์อย่างต่อเนื่อง
๔. การเผยแพร่ การประสานงานกับประชาชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ของโครงการ
(๗) เปรี ยบเที ยบผลการติ ดตามและประเมิ นผลในอดี ตและ โดยสรุปการติดตามและประเมินผลในอดีตและปัจจุบันว่ามีความ
ปัจจุบันว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
สอดคล้ องกั นในเรื่ องการใช้ ประโยชน์ ที่ มี ความต่ อเนื่ อง และ
เกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดการเผยแพร่ผลผลิตของโครงการ
(๘) ข้ อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะ เพื่ อให้ ส่ วนราชการหรื อ
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สรุปดังนี้
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการปรับปรุง/แก้ไข
๑. ด้านบุคคลากร/ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
๑) การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา มี
คาศั พ ท์ เ ทคนิ ค เฉพาะ ต้ อ งเสนอให้ เ ข้ า ใจได้ ง่ า ย เพราะ
ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ การเตือนภัยพิบัติ เป็น
สิ่งที่จาเป็นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒) ควรมีการนาศักยภาพของนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา
มาช่ว ยในการเผยแพร่ องค์ความรู้ อาทิ การเขียน Block
เผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวาง เพื่อให้กลุ่มนักศึกษา หรือ
๓๐

ประเด็นการสรุปผลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
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ประชาชนทัวไป สามารถเข้าร่วมได้ หรือเป็นการสร้างเครือข่าย
๒.ด้ า นเครื่ อ งมือ อุ ปกรณ์ / การบ ารุ งรั ก ษาเครื่ อ งเรดาร์
ตรวจอากาศ
๑) ควรมีการปรับปรุงเครื่องมือให้มีความทันสมัยและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือแบบ
ใหม่ออกมาซึ่งมีราคาสูง
๒) การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ให้ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยสนั บ สนุ น
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
๓) ควรมีการสารวจความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข้ อ มู ล ใ ช้ ผ่ า น
Application เพื่อการช่วยเหลือประชาชน
๔) ควรมีแผนการบารุงรักษาเครื่องมือที่ชัดเจน อาจจะ
กาหนดเป็ นแผนระยะกลางประมาณ ๕ ปี เพราะเรดาร์
ตรวจอากาศถื อ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานส าคั ญ และเป็ น
เครื่องมือสาคัญในการเตือนภัยที่ต้องให้บริการกับประชาชน
อย่างต่อเนื่องเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชี วิตและ
ทรั พย์ สิ น ตลอดจนเพื่ อ ขอรับ การจัด สรรงบประมาณให้
เพียงพอกับความต้องการ
๕) วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่า และปัญหาอุปสรรคด้านช่าง
ช านาญการซ่ อ มบ ารุ ง ว่ า มี จ านวนเพี ย งพอต่ อ การดู แ ล
บารุงรักษาเครื่องมือหรือไม่ เนื่องจากเรดาร์มีการทางาน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๖) ควรวางแผนในการใช้เครื่องมือในฤดูหนาว ในช่วงที่ไม่
มี ฝ น ก็ อ าจจะสามารถพั ก เครื่ อ งได้ เ ป็ น การประหยั ด
งบประมาณ
๒. ด้า นการใช้ งานและการเผยแพร่ ผ ลผลิต ของเรดาร์
ตรวจอากาศ
๑) ควรมีการประสานงานกับหน่ว ยงานที่มีการใช้งาน
เรดาร์ ร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒) ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณส าหรั บ การประกวด
นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพยากรณ์ การแก้ปัญหาการ
เตือนภัย
๓) การเผยแพร่ผลผลิตของเรดาร์หรืองานอุตุนิยมวิทยา
จัดสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นหรือการ์ตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนัก
อุตุนิยมวิทยากับเรดาร์ตรวจอากาศ

๓๑

ประเด็นการสรุปผลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
(๙) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เสนอหน่วยงานกลาง เพื่อ
ส่งเสริ มและสนั บสนุ นการดาเนิ นงานให้ มีประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น (แผนงาน/งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/กฎหมาย
ระเบียบต่างๆ ) เป็นต้น

รายงานผลการดาเนินงาน

- เนื่ อ งจากเครื่ อ งเรดาร์ ฯ เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ มี ร าคาแพงใช้
เทคโนโลยีสู ง มีศักยภาพในการทางานสูง มี ผ ลผลิ ต ที่
สามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อประกอบในการพยากรณ์อากาศ
และเตือนภัย มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง ดังนี้
๑. ส านั ก งบประมาณ ควรสนั บ สนุ น งบประมาณในการ
จัดหาอะไหล่ งบประมาณซ่อมบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
๒. สานักงาน ก.พ. ควรพิจารณาสนับสนุนกรอบอัตรากาลัง
ในการปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้เพียงพอเพือ่จะพัฒนา
งานตรวจอากาศ
(๑๐) ประเด็นและข้อเสนอแนะ ที่จะนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ควรมี เ ครื่ อ งตรวจอากาศด้ ว ยเรดาร์ โมบายระบบ
และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีข้อสั่งการเชิงนโยบาย
X-Band ในพื้นที่เสี่ยงภัยและในพื้นที่ ที่เครื่องเรดาร์ที่มีอยู่
ไม่คลอบคุม (จุดอับสัญญาณ)

๓๒



โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

๓๓

แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบ ร ๑/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
การรายงานครั้งที่ ๑
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๓: การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ)
โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
โครงการที่กาหนดเพื่อใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ จานวนอย่างน้อย๒ โครงการ/กิจกรรม
ซึ่งพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ ค.ต.ป.กาหนดโดยมีรูปแบบและประเด็นการรายงานผล ดังนี้
(๑) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ(ป.สก.๑)
(๒) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ(ป.สก.๒)
(๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ(ป.สก.๓)
(๔) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ(ป.สก.๔)
(๕) การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ (ป.สก. ๕)
(๖) สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม(ป.สก.๖)
โดยให้ดาเนินการตามแบบประเมินผล ป.สก. ๑ – ป.สก. ๖ดังนี้
แบบประเมินผล ป.สก.๑:การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิต
ผลการประเมิน
โครงการ
(๑) การด าเนิ นงานตามโครงการ บรรลุ
โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์โครงการเรื่อง ๑.เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารสนเทศที่มี
อะไรบ้าง และบรรลุผลมากน้อยเพียงใด ประโยชน์
๒.เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในแต่ละชุมชนและระหว่างชุมชน
มีการสร้างผู้ชานาญการของชุมชนที่มีความสามารถด้าน ICT
๓.ลดความเหลื่อมล้าการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital
Divide)
๔.เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมีการบริหารจัดการอยู่ในรูปของคณะ
กรรมการบริหารศูนย์ซึ่งมีตัวแทนของชุมชนรวมอยู่ด้วย นอกจากการกาหนดให้
มีผู้ดูแลศูนย์ซึ่งจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสานักงานสถิติจังหวัดในพื้นที่
ผลการดาเนินที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ดาเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการรวบรวม
ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และสารสนเทศที่ มี ป ระโยชน์ เกิ ด กิ จ กรรมที่
หลากหลายอันเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและประชาชนใน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ขยายโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการในการ
เผยแพร่โฆษณา สินค้าชุมชน การติดต่อเชื่ อมโยงกับผู้ผลิต แหล่งวัตถุดิบใน
ภูมิภาค ด้วยระบบ ICT เสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
๒.เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในแต่ละชุมชนและระหว่างชุมชน
๓๔

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิต
โครงการ

ผลการประเมิน

มีการสร้างผู้ชานาญการของชุมชนที่มีความสามารถด้าน ICT ที่ผ่านมาได้มีการ
ฝึกอบรมทางด้าน ICT แล้วจานวน ๓๕๙,๔๓๑ คน จาแนกเป็นประเภทผู้เข้ารับ
การอบรม ดังนี้
ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน ๕,๑๖๒ คน
ประชาชน จานวน ๓๕๐,๖๔๐ คน
กลุ่มคนทางานที่บ้านด้วยสื่อ ICT จานวน ๓,๒๒๙ คน
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ จานวน ๔๐๐ คน
๓.ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ได้มีการจัดตั้งไปแล้วรวม
จานวนทั้งสิ้น ๒,๒๘๑ แห่ง (สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จานวน ๓๐๐
แห่ง ใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี) กระจายทั่วประเทศไทย
อย่างน้อยตาบลละ ๑ แห่ง อยู่ในภาคต่างๆ ตามประเภทที่ตั้ง ได้แก่ ศาสน
สถาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ชุมชน และอื่นๆ เช่น ศูนย์
พัฒนาอาชีพ ที่ว่าการอาเภอ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น เป็นการลดความ
เหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. การให้บริการภาครัฐ (e-Services) การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตและ
ครูตู้ การตรวจสภาพการจราจร การชาระภาษี การยื่นต่อทะเบียนรถยนต์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น เหล่านี้เป็นการเพิ่มความสะดวกและคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทั้งนี้ ยังมีการติดต่อสื่อสารระหว่าง
กระทรวงและศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT
ชุ ม ชน ใช้ ช่ อ งทางผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.Thaitelecentre.org และ Facebook
ผลที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้
ดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างเท่าเทียม เท่าทัน และเกิด
ประโยชน์ต่อ การพั ฒ นาตนเอง พัฒ นาครอบครัว พัฒ นาอาชี พ พัฒ นาบุต ร
หลานหรือเด็กเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกับคนกลุ่ม
อื่นๆ ในสังคมได้ ประชาชน หรือชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกลทั่วประเทศได้มีโอกาส
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง ของครอบครัว และของชุมชนได้ อันจะเป็นการช่วยลด
ช่องว่าง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดประโยชน์อย่างเท่า
เทียมกันทั้งกลุ่มคน เมืองและคนชนบทที่อยู่ห่างไกลได้อย่างเป็นรูปธรรม ถือ
เป็นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง
(๒) ความส าเร็ จ/ผลสั มฤทธิ์ ที่ได้รั บจาก ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ถือ
การดาเนิ นโครงการ คือเรื่ องใดบ้ าง และ ว่าประสบผลสาเร็จเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์ การ
ประสบผลสาเร็จอย่างไร
เรียนรู้ ICT ชุมชน ในการลดความเหลื่อมล้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท
ประเมินได้จากชุมชนที่ได้รับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในการศึกษา ค้นคว้ า และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน และได้มีการประยุกต์ใช้งาน เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพในด้าน
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ต่างๆ เช่น การใช้ งาน e-mail เพื่อติดต่ อ ประสานงานการสั่ งซื้อสิ นค้าจาก
ต่างประเทศ ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางในการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่น
จาหน่ายกล้าพืช ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ การพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อลด
ปัญหาครูไม่พอชั้นเรียนในศูนย์ฯ ที่จัดตั้งในโรงเรียน เป็นต้น
จากผลการสารวจศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน ๑,๙๘๑ ศูนย์ มีตัวอย่าง
ชุมชนที่ประสบความสาเร็จ เช่น
๑. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดโพธิการาม ร้อยเอ็ด สามารถรั บคาสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศ (ญี่ปุ่นและอิสราเอล) ในการผลิตตุ๊กตาไหมพรม พร้อมจาหน่าย
น้าผึ้ง และสินค้าอื่นผ่านเว็บไซต์
๒. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตาบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถ
พัฒนาระบบ e-Learning เพื่อลดปัญหาครูไม่พอชั้นเรียน พร้อมกับสร้างโอกาส
ทางธุรกิจให้แก่ชุมชนด้วยเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
๓. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร สามารถจาหน่ายกล้าพืช
และผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมสร้างโอกาสการรับรู้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้นาเกษตรกร
๔. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตาบลท่าตุ้ม อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน สามารถ
ให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์จากโครงการ “ลูกสอน
พ่อ-แม่” พร้อมทั้งโครงการอินเทอร์เน็ตมื้อเที่ยงเพื่อลดปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
๕. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถให้คนใน
ชุมชนได้เรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์จาก ICT ในการพัฒนาและจาหน่ายสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต
๖. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตาบลกาแพง จังหวัดสตูลสามารถสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการอบรมในศูนย์ฯ พร้อมกับการเปิดตลาดไข่มุกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๗. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารในการอาชีพ และตลาดการจาหน่ายสิ นค้า เพื่อ
ช่วยเหลือกลุ่มแม่หม้ายจากปัญหาความรุนแรงในชายแดนภาคใต้
๘. ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจาหน่ายสินค้า และบริการข้อมูล
การให้บริการด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจการโฮมสเตย์ของชุมชน
ส่งเสริมให้ เกิดการสร้างอาชีพ และเพิ่มช่องทางการตลาดและการจาหน่าย
สินค้าของชุมชน
(๓) ปัจจัยสาคัญที่ทาให้โครงการประสบ ปัจจั ยส าคั ญที่ ท าให้ โครงการจั ดตั้ งศู นย์ การเรี ยนรู้ ICT ชุ มชน ประสบ
ความสาเร็จ/ไม่บรรลุผล คือเรื่องอะไร และ ความสาเร็จ มีดังนี้
๑. มีจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตามความต้องการของชุมชน
มีสาเหตุหลักมาจากเรื่องใด เพราะอะไร
๒.ความตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของชุมชน
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(๔) ผลผลิ ตของโครงการ เมื่ อเที ยบกั บ
งบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ มีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร

(๕) ผลผลิ ตของโครงการ เมื่ อเที ยบกั บ
ระยะเวลาที่ ใช้ ในการด าเนิ นงานตาม
โครงการ มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
อย่างไร

ผลการประเมิน
๓.มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนรวมถึงเครือข่ายของการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
อื่น ส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือสาหรับผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน อย่างต่อเนื่อง
๔.มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ม ชน โดยจั ด การอบรมคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ แ ก่
ประชาชนในชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในหลักสูตรต่างๆ โดย
วิทยากรชุมชน/วิทยากรอาสาสมัคร และมีการประเมินความพึงพอใจของการ
อบรมโดยประชาชน ตลอดจนติดตามและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง
๕.มีการจัดทาข้อมูลและองค์ความรู้ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาชีพ การดารงชีวิตของประชาชนในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสารสนเทศ
(Community Content Creation) ในด้านต่างๆ ของชุมชน
ปัจจั ยสาคัญที่ ทาให้โครงการจัดตั้ งศูนย์การเรี ยนรู้ ICT ชุมชน ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์มีสาเหตุหลักดังนี้
ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ วัสดุ อุปกรณ์ช ารุด เสื่ อมสภาพ ไม่
ทันสมัย ขาดแคลนบุคลากรในการดูแล ระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ มีผู้
มาใช้บริการน้อย
ขาดหลักเกณฑ์และข้อกาหนดในการบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ชัดเจนทา
ให้จัดการไม่ได้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ มีไม่เพียงพอ
จากรายงานผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พ.ศ.
๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) ซึ่งเป็นข้อมูลการเก็บรวมรวบข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ทั่วประเทศ จานวน ๑,๙๘๐ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ
ผลผลิตของโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คือ ศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุ ม ชนได้ รั บ การจั ด ตั้ ง จ านวน ๒,๒๘๐ แห่ ง ทั่ ว ประเทศ ด้ ว ยงบประมาณ
จานวน ๑,๐๕๒.๒๗๔๙ ล้านบาท มีการดาเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน การส่งเสริมความรู้ /ทักษะด้าน ICT การส่งเสริมกิจกรรม ICT
ชุมชนสร้างสรรค์ การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มคนทางานที่บ้านด้วยสื่อ ICT การ
ดาเนินเนินกิจกรรม MICT Camp เป็นต้น จากการดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์
ดังกล่าวข้างต้น ถือว่ามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ
การจั ด สรรเพื่ อ ด าเนิ น การ เนื่ อ งจากเป็ น การลดความเหลื่ อ มล้ าการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เป็นการยกระดับคุณ ภาพชีวิ ตให้ กั บ
ประชนได้อย่างแท้จริง
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน ๒,๒๘๐ แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ เมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดาเนิ นงานโครงการถือว่า
มีความเหมาะสม เพราะสามารถดาเนินการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ได้
ตามแผนการดาเนินงานในแต่ละปี
๓๗

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลผลิต
โครงการ

ผลการประเมิน

(๖) ผลผลิตของโครงการ มีความคุ้มค่ามาก
น้ อ ยเพี ย งใด อย่ า งไร เมื่ อ เที ย บกั บ
งบประมาณ และประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ดาเนินโครงการ

ผลผลิ ต ของโครงการมี ค วามคุ้ ม ค่ า อย่ า งมาก เมื่ อ เที ย บกั บ งบประมาณที่
ดาเนินการ เนื่องจากตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยการศูนย์กลาง
การรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารสนเทศที่มีประโยชน์ เป็นสื่อกลาง
การแลกเปลี่ ยนข้อมูล ของคนในแต่ล ะชุมชนและระหว่างชุมชน มีการสร้าง
ผู้ชานาญการของชุมชนที่มีความสามารถด้าน ICT ลดความเหลื่อมล้าการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital Divide) ตลอดจนเป็นช่อง
ทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ อีกทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ
ส่งผลให้เกิดความคุ้มค่าเชิงบวกด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน ICT ให้กับชุมชน
อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน ICT ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของ
ศูนย์ฯ นั้น ซึ่งเมื่อประชาชนมีศักยภาพในการใช้เครื่องมือ ICT เพิ่มขึ้น ก็จะ
สามารถใช้เครื่องมือนี้สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม เช่น การใช้ ICT
ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต
เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ การประชาสั ม พั น ธ์ ใ นชุ ม ชน การ
โครงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า อันจะเป็นการสร้างศักยภาพ
ของชุมชนให้เข้มแข็ง และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ในปัจจุ บัน
ตลอดจนเป็ น การสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๓๘

แบบประเมินผล ป.สก. ๒:การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ :
ผลการประเมิน
ผลลัพธ์โครงการ
(๑) การดาเนินงานตามโครงการ เป็นไป
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ฯ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ไปตามแผนงานที่ ก าหนด โดยสามารถ
ตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ดาเนินการจัดตั้งศูนย์ ได้จานวน ๑,๙๘๐ แห่ง
และมีการดาเนินการในเรื่องใดบ้าง ที่ไม่
จะมีเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จานวน ๓๐๐ แห่ง
เป็นไปตามแผนงานที่กาหนด
ที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฯ ส่งผลให้การจัดตั้งศูนย์สามารถดาเนินการ
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๒) การด าเนิ นโครงการ เกิ ดผลลั พธ์ ที่
การดาเนินโครงการเกิดผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดคิด/คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในเรื่อง
ไม่ได้คาดคิด/คาดการณ์ ล่ วงหน้ าไว้ ใน ดังนี้
เรื่ องใดบ้ าง และวางแนวทางในการ ๑.การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ในเบื้องต้น ยังไม่ได้คานึงถึงการปิดบริการของ
ป้องกัน หรือมีการแก้ไขผลลัพธ์ในทางที่ ศูน ย์ใ นกรณี ที่ ไม่ ส ามารถเปิด ให้ บริ การได้ รวมถึง ความชั ดเจนเกี่ย วกั บการ
ไม่ประสงค์ไว้อย่างไร หรือไม่
จัดการครุภัณฑ์ในศูนย์
๒.บางศูนย์มีการคิดค่าบริการจากกการใช้บริการศูนย์ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขใน
การให้บริการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แนวทางการป้องกัน และการแก้ไขผลลั พธ์ในทางที่ไม่ประสงค์ กระทรวงฯ
มีการดาเนินการ ดังนี้
๑.ได้มีการหารือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพที่จะรับศูนย์ไปดูแลต่อเพื่อให้ศูนย์
สามารถเปิดให้บริการได้
๒.ได้มีการทาความเข้าใจกับผู้ดูและศูนย์ เกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการศูนย์ ซึ่ง
ผู้ดูแลศูนย์ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
(๓) การดาเนินโครงการเกิดประโยชน์ต่อ ในการประเมิ น ผลโครงการ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ มี ก ารไปสั ม ภาษณ์
ผู้ กลุ่ มเป้ าหมาย/ผู้ มีส่ วนได้ เสี ยกลุ่ มใด กลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ผล
อย่างไรบ้าง
จากการสารวจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จะใช้
บริ ก ารเกี่ ย วกั บ ความบั น เทิ ง ท าการบ้ า น/รายงาน เรี ย น/ศึ ก ษาผ่ า นทาง
อิ น เทอร์ เ น็ ต (e-Learning) ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสาร/สื บ ค้ น ข้ อ มู ล สื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ ฝึ กการใช้คอมพิว เตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ/อบรมตามหลั กสู ตรที่
ศูนย์ฯ จัดขึ้น เป็นต้น
(๔) ผลลั พธ์ จากโครงการส าเร็ จตาม โครงการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ๑.เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารสนเทศที่มี
ในระดับที่สูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร
ประโยชน์
๒.เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในแต่ละชุมชนและระหว่างชุมชน มี
การสร้างผู้ชานาญการของชุมชนที่มีความสามารถด้าน ICT
๓.ลดความเหลื่อมล้าการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Digital
Divide)
๔.เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ
โดยมี เป้าหมายในการด าเนิ นโครงการ เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบาท
ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายในการด าเนิ น โครงการ
ประชาชนในชุมชนสามารถใช้เครื่องมือ ICT นอกจากนี้ประชาชนในชุมชนยัง
สามารถใช้บริการศูนย์ฯ ในการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อหารายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
๓๙

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ :
ผลการประเมิน
ผลลัพธ์โครงการ
(๕) ผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีผล ผลลั พธ์ ที่ เกิ ดขึ้ นจากโครงการ โดยพิ จารณาจากการส ารวจความคิ ดเห็ นของ
ต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย มาก ประชาชนและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พ.ศ.
น้อยเพียงใด อย่างไร
๒๕๕๘ ในการให้ บริ การของศูนย์ การเรี ยนรู้ ICT ชุมชนในภาพรวม พบว่ า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ ๕๖.๙ ระดับปานกลาง ร้อยละ ๔๐.๗
และระดับน้อย ร้อยละ ๒.๔
(ด าเนิ นการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ระหว่ างวั นที่ ๒๕ พ.ค. – ๒๔ มิ .ย. ๕๘ โดย
สานักงานสถิติแห่งชาติ)
(๖) ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการ มีผล เชิ งเศรษฐกิ จ มี การรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิ จโดยประชาชนในชุ มชม ในการซื้ อขาย
ต่อกลุ่มเป้าหมาย/ผู้มีส่วนได้เสีย ในมิติ แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งผลให้เกิดการต่อยอดธุรกิจ
เชิ งเศรษฐกิ จ สั งคม วั ฒนธรรม และ เชิงสังคม ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในชุมชน ในการสร้างการเรียนรู้
คุณภาพชีวิต อย่างไรบ้าง
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เชิงวัฒนธรรม มีการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น
เชิงคุณภาพชีวิต ประชาชนเกิดการเรียนรู้ เท่าทันกับเทคโนโลยี ตลอดจนมีรายได้จาก
การใช้บริการผ่านศูนย์ ICT ชุมชน
(๗) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ มีความ การดาเนินโครงการมีความยั่งยืน เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการอยู่
ยั่งยืน หรื อความรุนแรง หรือไม่อย่ างไร ดีมีสุขของประชาชน สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการใช้
และจะสามารถแก้ไข/ป้ องกันได้หรื อไม่ บริการศูนย์ฯ ได้
อย่างไร
จากผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
(ครั้งที่ ๑) มีดังนี้
๑.การเปิดให้บริการของศูนย์ จากจานวน ๑,๙๘๐ แห่ง พบว่า ศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชน มีการดาเนินเปิดให้บริการ จานวน ๑,๒๔๙ แห่ง (ร้อยละ ๖๓.๑) ปิด
ชั่วคราว จานวน ๕๕๕ แห่ง (ร้อยละ ๒๘.๐๐) และปิดถาวร จานวน ๑๗๖ แห่ง
(ร้อยละ ๘.๙)
๒.สภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
พบว่า ยังใช้งานได้ จานวน ๒๒,๐๘๕ เครื่อง (ร้อยละ ๗๖.๐) ช ารุดซ่อมได้
จานวน ๔,๕๘๖ เครื่อง (ร้อยละ ๑๕.๘) ชารุดซ่อมไม่ได้ จานวน ๒,๓๕๒ เครื่อง
(ร้อยละ ๘.๑) สูญหาย จานวน ๓๓ เครื่อง (ร้อยละ ๐.๑)
๓.ความเพียงพอของพื้นที่ถ้าได้รับการคัดเลือกให้มีการปรับรูปแบบศูนย์เป็น
ศูนย์ดิจิทัล ชุมชน จากจานวน ๑,๑๐๔ แห่ง (ร้อยละ ๖๑.๒) พบว่า มีความ
เพียงพอของพื้ นที่ จานวน ๓๒๖ แห่ง (ร้อยละ ๑๘.๑) มีพื้นที่ไม่เพียงพอแต่
สามารถใช้ห้องติดกันได้ จานวน ๒๕๓ แห่ง (ร้อยละ ๑๔.๐) พื้นที่ไม่เพียงพอ
ต้องการเพิ่มขนาดของพื้นที่ จานวน ๑๒๑ แห่ง (ร้อยละ ๖.๗)
การแก้ไขปัญหาสาหรับศูนย์ที่ไม่ยั่งยืน
พิจารณาหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงที่ศูนย์จัดตั้งที่มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการศูนย์ ให้ดูแลศูนย์ต่อไป
การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน ICT ให้กับชุมชน ที่เพิ่มศักยภาพด้าน ICT ให้กับ
ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์
ประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ นั้น เมื่อประชาชนมีศักยภาพในการ
โครงการ
ใช้เครื่องมือ ICT เพิ่มขึ้น ก็จะสามารถใช้เครื่องมือนี้สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
และสังคม ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๔๐

แบบประเมินผล ป.สก. ๓ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบโครงการ ***
ในการประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ ผ ลกระทบโครงการ ให้ ผู้ ป ระเมิน พิ จารณาประเมิน ผลกระทบใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อที่กาหนดในตารางท้ายนี้ ทั้งผลกระทบทางบวก (เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ)
และผลกระทบทางลบ (เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ) โดยคานึงถึงประเด็นในการประเมินตามแนวทาง ดังนี้
(๑) มีผลกระทบเกิดขึ้นจากโครงการ เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่
(๒) มีผลกระทบเกิดขึ้นจากโครงการ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้เกิดขึ้นหรือไม่
(๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาประเทศ หรือไม่ อย่างไร
(๔) ความรุนแรง และความยั่งยืนของผลกระทบ ทั้งผลกระทบทางบวก และผลกระทบ
ทางลบ มีระดับของความรุนแรงมากน้อยเพียงใด อย่างไร
(๕) ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นมีหรือไม่ และมีความแตกต่างกัน
อย่างไร หากนามาใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือบรรเทาผลกระทบ จากการดาเนินโครงการให้ลดน้อยลงได้
การประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลกระทบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ

(๑) ผลกระทบด้านนโยบายรัฐบาล

√

(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

√

(๓) ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม

√

๔๑

ผลการประเมิน
การด าเนิ น โครงการมี ค วาม
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อ
๖.๑๘ ส่ ง เสริ ม ภาคเศรษฐกิ จ
ดิ จิ ทั ล และวางรากฐานของ
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ยุ ท ธศาสตร์
กระทรวง ข้อ ๒ พัฒนาส่งเสริม
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและยกระดับ คุณ ภาพ
ชี วิ ต ประชาชน ส่ ง ผลให้ ก าร
ด าเนิ น โครงการสามารถลด
ความเหลื่ อ มล้ าระหว่ า งสั ง คม
เมืองและสังคมชนบท
มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดย
ประชาชนในชุ ม ชม ในการซื้ อ
ขายแลกเปลี่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น
ชุมชน ส่งผลให้เกิดการต่อยอด
ธุร กิ จ สร้ างประโยชน์ แ ก่ สิ น ค้ า
และอาชีพของชุมชน
มี ก ารร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ของ
ประชาชนในชุมชน ในการสร้าง
การเรี ย นรู้ ประชาสั ม พั น ธ์
ข่ า ว สารในชุ ม ช น เกิ ด การ
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น ขยาย
โอกาสการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็น

การประเมินผลสัมฤทธิ์ : ผลกระทบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ

(๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(๕) ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยี

√
√

I(๖) ผลกระทบด้านประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ

√

ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์
ผลกระทบโครงการ

√

๔๒

ผลการประเมิน
การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT
ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
บริ การภาครัฐ ตลอดจนมีก าร
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ท่ อ ง เ ที ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ประหยัดพลังงาน
การมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้
เกิ ดการพั ฒนาในรู ปแบบต่ างๆ
ได้ ร วดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น
การศึ ก ษา การสาธารณสุ ข
การเกษตร และอื่นๆ ทาให้ การ
ติ ดต่ อประสานงานเป็ นไปด้ ว ย
ความสะดวกและรวดเร็ว
ติ ดตั้ งในชุ มชนที่ มี ความต้ องการ
และมีศักยภาพ
เป็นโครงการที่มุ่งลดความเหลื่ อม
ล้ าทางเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารระหว่างสังคมเมืองและ
สั งคมชนบท เพื่ อพั ฒนาศั กภาพ
บุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องกั บศู นย์ การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน รวมถึงเครือข่าย
การพั ฒนาร่ วมกั บหน่ วยงานอื่ น
ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึ ง
คุณค่าและประโยชน์ของ ICT และ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

แบบประเมินผล ป.สก. ๔ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิผลโครงการ
ระดับการประเมิน
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์:
ประสิทธิผลโครงการ
มาก ปานกลาง น้อย
(๑) โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ มี
ร ะ ดั บ ก า ร บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ต า ม
วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ครงการ/มาตรฐานที่
กาหนดไว้ตามโครงการ มากน้ อยแค่
ไหน เพียงใด

√

(๒) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน/
ชุมชน ในพื้นที่โ ครงการ มีระดับของ
การมีส่ ว นร่ว มมากน้ อยเพีย งใด และ
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอย่างไร

√

(๓) โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ มี
ระดับความเสี่ยงของการดาเนินการใน
เรื่องใดบ้าง มากน้อยเพียงใด อย่างไร

√

( ๔ ) ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชน/ชุมชนพื้นที่โครงการ เป็ น
อย่างไร

√

(๕) โครงการที่ ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน/
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ โ ครงการได้ ม ากน้ อ ย
เพียงใด อย่างไร

√

๔๓

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบ
การด าเนิ น โครงการมี ผ ลการด าเนิ น งาน
บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถลดความเหลื่อม
ล้ าระหว่ า งสั งคมเมื อ งและสั ง คมชนบทได้
นอกจากนี้ยัง มีการพัฒ นารูปแบบศูนย์การ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน
ข้อค้นพบ
ในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความ
ต้องการจัดตั้ งศูนย์จ ากชุม ชนที่มีศั กยภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงกาหนด
ข้อเสนอแนะ
จะต้องสร้างความเป็นเจ้าของศูนย์ฯ ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งศูนย์ เพื่อให้
เกิดการดูและรักษา และพัฒนาต่อยอดให้มี
ความยั่ ง ยื น ตามเจตนารมณ์ ข องกาจั ด ตั้ ง
ศูนย์
ข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการศูนย์ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ หรือผู้จัดการ
ศูนย์ หรือผู้ดูแลศูนย์ ทาให้ศูนย์มีความเสี่ยงต่อ
การถูกปิด
ข้อค้นพบ
จากการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์การ
เรี ย นรู้ ICT
ชุ ม ชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่
๒๕ พ.ค. – ๒๔ มิ . ย. ๕๘ โดยส านั ก งาน
สถิติแห่ งชาติ การให้ บริการของศูนย์การ
เรี ย นรู้ ICT ชุ ม ชนในภาพรวม พบว่ า
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อย
ละ ๕๖.๙ ระดับปานกลาง ร้อยละ ๔๐.๗ และ
ระดับน้อย ร้อยละ ๒.๔
ข้อค้นพบ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT
ชุ ม ชน สามารถ
ตอบสนองความต้องการขอผู้ใช้บริการศูนย์
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถ
หาข้อมูลแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่า

ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์:
ประสิทธิผลโครงการ

ระดับการประเมิน
มาก

(๖) โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อ
เทียบกับโครงการอื่นในลักษณะ
เดียวกัน (รูปแบบโครงการ/ลักษณะ
โครงการ/งบประมาณ/ระยะเวลา/
ประโยชน์ที่ได้รับ) มีความคุ้มค่า หรือไม่
อย่างไร

√

ภาพรวมการประเมินผล ประสิทธิผล
โครงการ

√

ปานกลาง

น้อย

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
จะเป็นการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ทาการบ้าน
รายงาน การศึ ก ษาผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต การ
อบรมหลั ก สู ต รต่ า งๆ ที่ ศู น ย์ จั ด ขึ้ น ใน
ท้ อ งถิ่ น /สารสนเทศที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การ
ดารงชีวิต รวมถึงใช้เป็นช่องทางการเข้าถึง
การบริการของรัฐ (e-Service) ตลอดจน
การโฆษณาสินค้าและจาหน่ายสินค้า ติดต่อ
ผู้ผลิต/ผู้ขาย ส่งผลต่อการยกระดับ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน
ข้อค้นพบ
มี ค วามคุ้ ม ค่ า ในผลประโยชน์ เ ชิ ง สั ง คม ที่
ประชาชนในพื้นที่ที่จัดตั้งศูนย์ได้รั บจากการ
ใช้บริการศูนย์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ในด้านต่างๆ
ข้อค้นพบ
การด าเนิ น โครงการส่ ง ผลในเรื่ อ งการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชนในชุมชน
ในมิติ ดังนี้
เชิงเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดย
ประชาชนในชุ มชม ในการซื้ อขายแลกเปลี่ ยน
ผลิ ตภั ณฑ์ ในชุ มชน ส่ งผลให้ เกิ ดการต่ อยอด
ธุรกิจ
เชิ งสั ง คม ได้ มี ก ารร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั นของ
ประชาชนในชุ มชน ในการสร้ างการเรี ยนรู้
ประชาสั มพั นธ์ ข่ าวสารในชุ มชน เกิ ดการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เชิงวัฒนธรรม มีการส่งเสริมการท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
เชิงคุณภาพชีวิต ประชาชนเกิดการเรียนรู้ เท่า
ทันกับเทคโนโลยี ตลอดจนมีรายได้จากการใช้
บริการผ่านศูนย์ ICT ชุมชน

หมายเหตุ
มาก หมายถึง มากกว่า/ดีกว่า รายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในแผนหรือที่คาดหวัง
ปานกลาง หมายถึง ตรงตาม/เท่ากับ รายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในแผนหรือที่คาดหวัง
น้อย หมายถึง น้อยกว่า/ต่ากว่า รายละเอียดที่ได้กาหนดไว้ในแผนหรือที่คาดหวัง

๔๔

แบบประเมินผล ป.สก. ๕ : การประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ
ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของโครงการ ให้ผู้ประเมินพิจารณาประเมินความยั่งยืน
ของโครงการในประเด็นต่าง ๆ ตามหัวข้อ ที่กาหนดในตารางท้ายนี้ โดยการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงในอดีต
(ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) ว่า
สอดคล้องหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
๑.๑.๑ ความยั่งยืนของผลผลิต ***
แผนการ
ความเหมาะสม ความต่อเนื่อง และ
บารุงรักษา/พัฒนา
การใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ผลผลิต
ผลผลิต
ในปัจจุบัน
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของโครงการ
ที่ระบุไว้ในอดีต
มี
ไม่มี ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ข้อค้นพบ
๑. การจัดตั้ง
√
√
๑.การจัดตั้งศูนย์
ศูนย์
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ –
๒. การปรับ
๒๕๕๙ มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
รูปแบบศูนย์
ICT ชุ ม ชน รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น
๒,๒๘๐ แห่ง ทั่วประเทศ
๑.การเปิดให้บริการของศูนย์ จาก
จานวน ๑,๙๘๐ แห่ง พบว่า ศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน มีการดาเนิน
เปิดให้บริการ จานวน ๑,๒๔๙ แห่ง
(ร้ อย ละ ๖ ๓ . ๑ ) ปิ ด ชั่ ว คร า ว
จ า น ว น ๕ ๕ ๕ แ ห่ ง ( ร้ อ ย ล ะ
๒๘.๐๐) และปิ ด ถาวร จ านวน
๑๗๖ แห่ง (ร้อยละ ๘.๙)
๒.สภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ใช้งานในปัจจุบันในศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชน พบว่า ยังใช้งานได้
จานวน ๒๒,๐๘๕ เครื่อง (ร้อยละ
๗๖ .๐) ช ารุ ด ซ่ อ มได้ จ านว น
๔,๕๘๖ เครื่ อ ง (ร้ อ ยละ ๑๕.๘)
ช ารุ ด ซ่ อ มไม่ ไ ด้ จ านวน ๒,๓๕๒
เครื่ อ ง (ร้ อ ยละ ๘.๑) สู ญ หาย
จานวน ๓๓ เครื่อง (ร้อยละ ๐.๑)
ทั้ ง นี้ ก ร ะ ท ร ว ง มี แ ผ น ก า ร
ด าเนิ น งานรองรั บ โดยมี ก ารระบุ
กิ จ ก ร ร ม ที่ มี ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ดาเนินการต่างๆ รวมถึงแผนการใช้
อุปกรณ์ และแนวทางที่จะส่งมอบ
อุปกรณ์ให้ท้องถิ่นดูแล
๒.การปรับรูปแบบศูนย์
มีแผนในการปรับรู ปแบบศูนย์ให้มี
ความยั่ ง ยื น โดยการน าศู น ย์ ก าร
๔๕

แผนการ
ผลผลิต
บารุงรักษา/พัฒนา
ของโครงการ
ผลผลิต
ที่ระบุไว้ในอดีต

๒. การพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ดูแลศูนย์

√

ความเหมาะสม ความต่อเนื่อง และ
การใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ในปัจจุบัน

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน ๓๐๐
แห่งที่ตั้งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ รวมกับศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุม ชนเดิ ม อีก จ านวน ๓๐๐ แห่ ง
นาร่องเป็น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดย
เน้ น การส่ ง เสริ ม และสร้ า งช่ อ ง
ทางการประกอบอาชี พ และเพิ่ ม
รายได้ ใ ห้ แ ก่ ภ าคประชาชนผ่ า น
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ
ข้อค้นพบ
การดาเนินโครงการ มีการพัฒ นา
ศั ก ย ภ า พ ผู้ ดู แ ล ศู น ย์ แ ล ะ ผู้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศู น ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ภาคประชาชนจากฐานศู น ย์ ก าร
เรียนรู้ ICT ชุมชน โดยกาหนด
เป้าหมาย คือ
๑.ส่ ง เสริ ม การสร้ า งอาชี พ และ
รายได้ให้แก่ชุมชน
๒.ส่งเสริมการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ
๓.พั ฒ นาผู้ ดู แ ลศู น ย์ ให้ เ ป็ น ผู้ น า
การเปลี่ ย นแปลงในการท าธุ ร กิ จ
ชุมชน
๔ . ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ (eService) ผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน

√

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพที่ดี มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิมมีการดาเนินการตามแผนการบารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ หรือมีการพัฒนาผลผลิตจาก
เดิม ไม่พบข้อบกพร่อง
ดี หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันแต่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม มีการดาเนินการตามแผนการบารุงรักษาที่ได้ระบุไว้ พบข้อบกพร่องเล็กน้อย
พอใช้ หมายถึง ผลผลิตของโครงการยังคงอยู่ถึงปัจจุบันในสภาพพอใช้ มีการใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นในอดีตแต่
ไม่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน การใช้งานอาจตรงหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม ขาดการดาเนินงานตามแผนการบารุงรักษา
ที่ได้ระบุไว้ พบข้อสังเกตหลายประการ
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลผลิตของโครงการไม่คงอยู่ถึงปัจจุบัน หรือคงอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตนั้นได้ในปัจจุบัน หรือไม่เคยมีการใช้งานในอดีต ขาดแผนการบารุงรักษา พบว่ามีข้อบกพร่อง และ
หรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสาคัญที่ควรนาไปปรับปรุง

๔๖

๑.๑.๒ การบรรลุผลลัพธ์สุดท้าย
๒.๑) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ ***
ผลลัพธ์อันพึง ระดับความสาเร็จที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
ประสงค์จาก ดีมาก ดี
พอใช้
ควร
ของโครงการ
โครงการ
ปรับปรุง
๑. ลดความ
ประชาชนใน
√
เหลื่อมล้าทาง พื้นที่ที่จัดตั้ง
ICT ระหว่าง
ศูนย์ สามารถ
สังคมเมืองและ เข้าถึง ICT
สังคมชนบท

๒. พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรที่

บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์ รวมถึง

√
๔๗

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบ
๑.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่
ดาเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการ
รวบรวมความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น
และสารสนเทศ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต สามารถขยายโอกาส
ทางการตลาดให้ผู้ประกอบการใน
การเผยแพร่โฆษณา สินค้าชุมชน
การติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ผลิต แหล่ ง
วัตถุดิบในภูมิภ าค ด้วยระบบ ICT
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะและพั ฒ นา
บุคลากรท้องถิ่นในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร
๒.เป็ น สื่ อ กลางการแลกเปลี่ ย น
ข้ อ มู ล ของคนในแต่ ล ะชุ ม ชนและ
ร ะ ห ว่ า ง ชุ ม ช น มี ก า ร ส ร้ า ง
ผู้ ช า น า ญ ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น ที่ มี
ความสามารถด้าน ICT ที่ผ่านมาได้
มี ก ารฝึ ก อบรมทางด้ า น ICT แล้ ว
จานวน ๓๕๙,๔๓๑ คน
๓.ที่ ผ่ า นมาตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ
๒๕๕๐ – ๒๕๕๙ ได้มีการจัดตั้งไป
แล้วรวมจานวนทั้งสิ้น ๒,๒๘๐ แห่ง
ทั่ว ประเทศ เป็น การลดความ
เหลื่ อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๔ . ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ ( eServices) การเรี ย นการสอนผ่ า น
อิ น เทอร์ เ น็ ต การตรวจสภาพ
การจราจร การชาระภาษี การยื่น
ต่ อ ท ะ เ บี ย น ร ถ ย น ต์ ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ผลลัพธ์อันพึง ระดับความสาเร็จที่ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
ประสงค์จาก ดีมาก ดี
พอใช้
ควร
โครงการ
ปรับปรุง
เกี่ยวข้องกับ
เครือข่าย ได้รับ
ศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนา
ICT ชุมชน
ศักยภาพอย่าง
รวมถึงเครือข่าย ต่อเนื่อง ทันต่อ
ของการพัฒนา กาเปลี่ยนแปลง
ร่วมกับ
ทาง ICT
หน่วยงานอื่น
๓. สร้างความ ประชาชนใน
√
ตระหนักรู้ถึง
พื้นที่ที่จัดตั้ง
คุณค่าและ
ศูนย์ สามารถใช้
ประโยชน์ของ ประโยชน์จาก
ICT
ICTเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบ
เชิ งเศรษฐกิ จ มี การรวมกลุ่ มทาง
เศรษฐกิจโดยประชาชนในชุมชม ในการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ส่งผลให้เกิดการต่อยอดธุรกิจ
เชิ งสั งคม ได้ มีการร่ วมมื อร่ วมใจกั น
ของประชาชนในชุมชน ในการสร้างการ
เรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน
เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เชิงวัฒนธรรม มีการส่งเสริมการท่อง
เทียวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น
เชิงคุณภาพชี วิต ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้ เท่าทันกับเทคโนโลยี ตลอดจน
มีรายได้จากการใช้บริการผ่านศูนย์ ICT
ชุมชน

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้เกินกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ และยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ดี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้อยู่ในระดับ
พอใช้ และยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับพอใช้ อาจจะ
ส่งผลหรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจจะส่งผล
หรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

๔๘

๒.๒) การตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย
ระดับการตอบสนองต่อ
ระดับการตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายในอดีต
กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
กลุ่มเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
ดีมาก ดี พอใช้ ควร ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ปรับปรุง
ปรับปรุง
๑. ประชาชนใน
ข้อค้นพบ
√
√
บริเวณศูนย์การ
อดีต
เรียนรู้ ICT ชุมชน
๑.ลดความเหลื่อมล้าใน
การเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
๒.มี อุ ป กรณ์ ท างด้ า น
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่ อ สารเพื่ อ ใช้
ประโยชน์
๓ . มี เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร
ให้บริการด้านการสื่อสาร
จ า ก ด า ว เ ที ย ม ADSL
และ Fiber optic
๔. มีการพัฒนาศักยภาพ
บุ ค ล ากร ในศู นย์ ICT
ชุ ม ชน ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้
ท้ อ ง ถิ่ น ผู้ ดู แ ล ศู น ย์
ประชาชนในชุมชน
ปัจจุบัน
๑.ประชาชนในศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน ใช้
ประโยชน์จากศูนย์ เป็น
แหล่ ง เรี ย นรู้ ต ามความ
ต้องการ
๒.ประชาชนในบริ เ วณ
ศู น ย์ ไ ด้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
เ ค รื อ ข่ า ย สื่ อ ส า ร ที่
หลากหลายและราคา
เป็นธรรม
๓.ประชาชนในบริ เ วณ
ศู น ย์ เข้ า ถึ ง การบริ ก าร
ภาครั ฐ ของหน่ ว ยงาน
ภาครั ฐ เช่ น ส านั ก งาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔๙

ระดับการตอบสนองต่อ
ระดับการตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายในอดีต
กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย
ดีมาก ดี พอใช้ ควร ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ปรับปรุง
ปรับปรุง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
๔.ประชาชนในชุ ม ชนมี
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
โดยการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี เช่น
๑.ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT
ชุ ม ช น วั ด โ พ ธิ ก า ร า ม
ร้อ ยเอ็ ด สามารถรั บ ค า
สั่ ง ซื้ อ จากต่ า งประเทศ
(ญี่ปุ่นและอิสราเอล) ใน
การผลิ ต ตุ๊ กตาไหมพรม
พร้ อ มจ าหน่ า ยน้ าผึ้ ง
แ ล ะ สิ น ค้ า อื่ น ผ่ า น
เว็บไซต์
๒.ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT
ชุ มชนมู ล นิ ธิ ร่ ว มพั ฒ นา
พิจิ ตร สามารถจ าหน่าย
กล้ า พื ช และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ป ล อ ด ส า ร พิ ษ ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต พร้อมสร้าง
โอกาสการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ที่
เป็นประโยชน์ให้ แก่ผู้ นา
เกษตรกร

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลลั พธ์ ที่ได้ จากโครงการสามารถตอบสนองต่ อกลุ่ มเป้ าหมายได้เ กินกว่า ที่
คาดหวัง และยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ดี หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่ อกลุ่มเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง และ
ยังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ในระดับพอใช้
อาจจะส่งผลหรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
ควรปรับปรุง หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไม่สามารถตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้ อาจจะ
ส่งผลหรือไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

๕๐

๒.๓) การตอบสนองต่อยุทธศาสตร์/นโยบาย ที่สอดคล้องกับโครงการ
ระดับการตอบสนองต่อ
ระดับการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์/
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีต*
ยุทธศาสตร์/นโยบายใน
นโยบายในอดีต
ปัจจุบัน**
ที่สอดคล้องกับ
ดีมาก ดี พอใช้
ควร ดีมาก ดี พอใช้
ควร
โครงการ
ปรับปรุง
ปรับปรุง
๑ . ก า ร พั ฒ น า √
√
โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้ า น ICT
ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย่ า ง
ทั่ ว ถึ ง ทั น ต่ อ
เทคโนโลยี และมี
ความมั่นคงปลอดภัย

๕๑

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
ข้อค้นพบ
ระดั บ การตอบสนอง
ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
นโยบายในอดีต
ศู น ย์ ก า เ รี ย น รู้ ICT
ชุ ม ชน สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายรั ฐ บาล ข้ อ
๓ . ๖ ก า ร พั ฒ น า
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
ประเด็ น การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
ICT ให้มี่ประสิทธิภาพ
อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง ทั น ต่ อ
เทคโนโลยี และมีความ
มั่นคงปลอดภัย
ระดั บ การตอบสนอง
ต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
นโยบายในปัจจุบัน
การด าเนิ น โครงการมี
ความสอดคล้ อ งกั บ
น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล ข้ อ
๖.๑๘ ส่ ง เสริ ม ภาค
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และ
วางรากฐานของ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ดิ จิ ทั ล
ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวง
ข้ อ ๒ พั ฒ นาส่ ง เสริ ม
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น ข อ ง
ประเทศและยกระดั บ
คุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตร์/
นโยบายในอดีต
ที่สอดคล้องกับ
โครงการ

ระดับการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีต*
ดีมาก ดี

ระดับการตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์/นโยบายใน
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ปัจจุบัน**
ข้อเสนอแนะ
พอใช้
ควร ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ปรับปรุง
ปรับปรุง
ผลที่ได้
สามารถลดความ
เ ห ลื่ อ ม ล้ า ร ะ ห ว่ า ง
สั ง คมเมื อ งและสั ง คม
ช น บ ท ถื อ เ ป็ น ก า ร
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ /นโยบายที่สอดคล้องกับ
โครงการได้อย่างดีเยี่ยม สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตและปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
ดี หมายถึง ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากโครงการสามารถตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ /นโยบายที่ ส อดคล้ องกั บ
โครงการได้ในระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้อย่างเด่นชัด
พอใช้ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ /นโยบายที่สอดคล้องกับ
โครงการได้ในระดับพอใช้ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้ในระดับพอใช้
ควรปรับ ปรุง หมายถึง ผลลั พ ธ์ ที่ไ ด้ จ ากโครงการไม่ ส ามารถตอบสนองต่ อยุ ท ธศาสตร์ /นโยบายที่
สอดคล้องกับโครงการได้ หรือไม่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีตหรือปัจจุบันได้
* ยุทธศาสตร์/นโยบายในอดีต หมายถึง ยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงและ
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือ แผนงานโครงการสาคัญของกระทรวง ในห้วงปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
** ยุทธศาสตร์/นโยบายในปัจจุบัน หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายสาคัญเร่งด่วน
ของรัฐบาล ๑๑ ด้านยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือ แผนงานโครงการ
สาคัญของกระทรวง ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๒

๑.๑.๓ สรุปความยั่งยืนของโครงการ ***
ผลการประเมิน
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์: ความยั่งยืนของโครงการ
(๑) การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลผลิ ต ของโครงการ มี ค วาม การใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ถือว่า
บรรลุวัตถุประสงค์โครงการได้ดีเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เดิมหรือไม่ อย่างไร
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียม
เท่าทัน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนา
ครอบครั ว พั ฒ นาอาชี พ พั ฒ นาบุ ต รหลานหรื อ เด็ ก
เยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกับ
คนกลุ่มอื่นๆ ในสังคมได้ ประชาชน หรือชุมชนในพื้นที่
ที่ห่ า งไกลทั่ ว ประเทศได้มีโ อกาสในการเข้ าถึ งและใช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตเป็น การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ของครอบครัว และของ
ชุ ม ชนได้ อั น จะเป็ น การช่ ว ยลดช่ อ งว่ า ง การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเกิ ด ประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกันทั้งกลุ่มคน เมืองและคนชนบทที่อยู่
ห่างไกลได้อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง
(๒) การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลผลิ ต ของโครงการ มี ค วาม การดาเนินโครงการมีความยั่งยืน เนื่องจากสามารถตอบ
โจทย์ในเรื่องของการอยู่ดีมีสุขของประชาชน สามารถ
ต่อเนื่องถึงปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
ยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนจากการใช้ บริ การ
ศูนย์ฯ ได้
จากผลการสารวจข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) มีดังนี้
๑.การเปิดให้บริการของศูนย์ จากจานวน ๑,๙๘๐ แห่ง
พบว่ า ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT ชุ ม ชน มี ก ารด าเนิ น เปิ ด
ให้ บริการ จานวน ๑,๒๔๙ แห่ง (ร้อยละ ๖๓.๑) ปิด
ชั่วคราว จานวน ๕๕๕ แห่ง (ร้อยละ ๒๘.๐๐) และปิด
ถาวร จานวน ๑๗๖ แห่ง (ร้อยละ ๘.๙)
๒.สภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันใน
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน พบว่า ยังใช้งานได้ จานวน
๒๒,๐๘๕ เครื่อง (ร้อยละ ๗๖.๐) ชารุดซ่อมได้ จานวน
๔,๕๘๖ เครื่อง (ร้อยละ ๑๕.๘) ชารุดซ่อมไม่ได้ จานวน
๒,๓๕๒ เครื่อง (ร้อยละ ๘.๑) สูญหาย จานวน ๓๓
เครื่อง (ร้อยละ ๐.๑)
นอกจากนี้ กระทรวง ได้มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
รวมถึงเครือข่ายของการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่น
อย่างต่อเนื่อง
(๓) ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ ยังส่งผลให้เห็นอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางในการส่งมอบศูนย์ให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลศูนย์ได้
จะท าให้ ชุ ม ชนสามารถบริห ารจั ด การศูน ย์ ไ ด้ อ ย่ า งมี
จนถึงปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
ประสิทธิภาพ
๕๓

ผลการประเมิน
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์: ความยั่งยืนของโครงการ
(๔) ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากโครงการสามารถตอบสนองต่ อ อดีต
๑.ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
และการสื่อสาร
๒.มีอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อใช้ประโยชน์
๓.มีเครือข่ายการให้บริการด้านการสื่อสาร จาก
ดาวเทียม ADSL และ Fiber optic
๔. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในศูนย์ ICT ชุมชน ไม่
ว่าจะเป็นผู้ท้องถิ่น ผู้ดูแลศูนย์ ประชาชนในชุมชน
ปัจจุบัน
๑.ประชาชนในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ใช้ประโยชน์
จากศูนย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการ
๒.ประชาชนในบริเวณศูนย์ได้ใช้บริการเครือข่ายสื่อสาร
ที่หลากหลายและราคาเป็นธรรม
๓.ประชาชนในบริเวณศูนย์ เข้าถึงการบริการภาครัฐ
ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๔.ประชาชนในชุมชนมีการพัฒนาธุรกิจชุมชนโดยการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น
๑.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดโพธิการาม ร้อยเอ็ด
สามารถรับคาสั่งซื้อจากต่างประเทศ (ญี่ปุ่นและ
อิสราเอล) ในการผลิตตุ๊กตาไหมพรม พร้อมจาหน่าย
น้าผึ้ง และสินค้าอื่นผ่านเว็บไซต์
๒.ศู นย์ การเรี ยนรู้ ICT ชุ มชนมู ล นิ ธิ ร่ ว มพั ฒ นาพิ จิ ตร
สามารถจาหน่ายกล้ าพืช และผลิ ตภัณฑ์ปลอดสารพิ ษ
ผ่านอินเทอร์เน็ต พร้อมสร้างโอกาสการรับรู้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้แก่ผู้นาเกษตรกร
(๕) ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากโครงการสามารถตอบสนองต่ อ ระดับการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายในอดีต
ยุทธศาสตร์/นโยบายที่สอดคล้องกับโครงการทั้งในอดีตและ ศูนย์กาเรียนรู้ ICT ชุมชน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ข้อ ๓.๖ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
ยุ ท ธศาสตร์ ก ระทรวงประเด็ น การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้นฐานด้าน ICT ให้มี่ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงทันต่อ
เทคโนโลยี และมีความมั่นคงปลอดภัย
ระดับการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และนโยบายในปัจจุบัน
การดาเนินโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ข้อ ๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล ยุทธศาสตร์กระทรวง ข้อ ๒ พัฒนา
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ผลที่ได้
สามารถลดความเหลื่อมล้าระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท
ถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๕๔

ผลการประเมิน
ประเด็นการประเมินผลสัมฤทธิ์: ความยั่งยืนของโครงการ
(๖) ผลกระทบที่เกิดขึ้ น จากการด าเนิ น งานโครงการ ยั ง เชิงเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยประชาชนในชุม
ชม ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งผลให้เกิด
ส่งผลมาถึงปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
การต่อยอดธุรกิจ
เชิงสังคม ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในชุมชน
ในการสร้างการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน เกิด
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เชิงวัฒนธรรม มีการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น
เชิ งคุ ณภาพชี วิ ต ประชาชนเกิ ดการเรี ยนรู้ เท่ าทั นกั บ
เทคโนโลยี ตลอดจนมีรายได้จากการใช้บริการผ่ านศูนย์ ICT
ชุมชน
(๗) ผลผลิ ต ของโครงการและผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากโครงการ สามารถต่อยอดต่อไปได้โดยการปรับรูปแบบศูนย์
สามารถพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อีกหรือไม่ อย่างไร
ควรมีการวางกลไกการประเมินผลการดาเนินงานของ
ศูนย์ทุ กแห่ ง อย่างเป็นระบบ ทั้งการตรวจเยี่ย มอย่า ง
สม่าเสมอ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และ
มีระบบติดตามแบบอัตโนมัติ รวมถึงมีการส่ งเสริมให้
เกิดการพัฒนาบริการที่ตรงกับความต้องการและอานวย
ความสะดวกให้กับประชาชน อันจะเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิต เช่นการให้บริการภาครัฐด้านต่างๆ การ
ภาพรวมการประเมินผล ความยั่งยืนของโครงการ
จัด การการเรี ยนรู้ การบริ ก ารที่ ส ามารถสร้ างรายได้
ให้แก่ประชาชนในศูนย์ ตลอดจนมีการปรับรูปแบการ
ให้ บ ริ ก ารศู น ย์ ในลั ก ษณะ Customized เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทและสภาพของชุ ม ชน โดยอาจมี
หลายรูปแบบ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจดิจิทัล
หรื อ แบบผสมผสาน โดยอาจอยู่ภ ายใต้ ก ารดู แลของ
องค์การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง
หรือบริหารในรูปของกลุ่มในการกากับดูแลของท้องถิ่น

๕๕

แบบประเมินผล ป.สก.๖ : สรุปผล การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการภาพรวม ***
ประเด็นการสรุปผลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
(๑) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลผลิตโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน
ICT ให้ กับชุมชน อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน ICT
ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของศูนย์ฯ นั้น ซึ่งเมื่อ
ประชาชนมีศักยภาพในการใช้เครื่องมือ ICT เพิ่มขึ้น ก็จะ
สามารถใช้เครื่องมือนี้สร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
เช่น การใช้ ICT เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นชุ ม ชน การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การ
แลกเปลี่ ยนซื้อขายสินค้า อันจะเป็นการสร้างศักยภาพของ
ชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง และเท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงกั บ
สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ตลอดจนเป็ น การสร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ส่ งผลต่อ การยกระดับคุ ณภาพชี วิต ของประชาชนได้อ ย่า ง
แท้จริง
(๒) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์โครงการ การดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เนื่องจากศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน ICT ให้กับชุมชน
ที่ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า น ICT ให้ กั บ ประชาชนในเขตพื้ น ที่
ให้บริการของศูนย์ฯ นั้น เมื่อประชาชนมีศักยภาพในการใช้
เครื่องมือ ICT เพิ่มขึ้น ก็จะสามารถใช้เครื่องมือนี้ส ร้าง
ประโยชน์ เ ชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส่ ง ผลต่ อ การยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง
(๓) ภาพรวมการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ผลกระทบ เป็นโครงการที่มุ่งลดความเหลื่อมล้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท เพื่อพัฒนาศักภาพ
โครงการ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน รวมถึงเครือข่าย
การพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่น ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึง
คุณค่าและประโยชน์ของ ICT
(๔) ภาพรวมการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ประสิ ท ธิ ผ ล เป็ นการยกระดับ คุณ ภาพชี วิ ตของประชนในชุ มชน ในมิ ติ
ดังนี้
โครงการ
เชิงเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยประชาชนในชุมชม
ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งผลให้เกิดการต่อ
ยอดธุรกิจ
เชิงสังคม ได้มีการร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนในชุมชน ในการ
สร้างการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน เกิดการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
เชิงวัฒนธรรม มีการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่น
เชิงคุณภาพชีวิต ประชาชนเกิดการเรียนรู้ เท่าทันกับเทคโนโลยี
ตลอดจนมีรายได้จากการใช้บริการผ่านศูนย์ ICT ชุมชน

๕๖

ประเด็นการสรุปผลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
การดาเนินโครงการมีความยั่งยืน เนื่องจากสามารถตอบ
(๕) ภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ ความยั่งยืนของ
โจทย์ ใ นเรื่ อ งของการอยู่ ดี มี สุ ข ของประชาชน สามารถ
โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการใช้บริการศูนย์ฯ ได้
จากผลการส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑) มีดังนี้
๑.การเปิ ด ให้ บ ริ ก ารของศู น ย์ จากจ านวน ๑,๙๘๐ แห่ ง
พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มีการดาเนินเปิดให้บริการ
จานวน ๑,๒๔๙ แห่ง (ร้อยละ ๖๓.๑) ปิดชั่วคราว จานวน ๕๕๕ แห่ง
(ร้อยละ ๒๘.๐๐) และปิดถาวร จานวน ๑๗๖ แห่ง (ร้อยละ ๘.๙)
๒.สภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบันในศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน พบว่า ยังใช้งานได้ จานวน ๒๒,๐๘๕
เครื่อง (ร้อยละ ๗๖.๐) ชารุดซ่อมได้ จานวน ๔,๕๘๖ เครื่อง
(ร้อยละ ๑๕.๘) ชารุดซ่อมไม่ได้ จานวน ๒,๓๕๒ เครื่อง (ร้อย
ละ ๘.๑) สูญหาย จานวน ๓๓ เครื่อง (ร้อยละ ๐.๑)
ทั้งนี้ ควรมีการวางกลไกการประเมินผลการดาเนินงาน
ของศู น ย์ ทุ ก แห่ ง อย่ า งเป็ น ระบบ ทั้ ง การตรวจเยี่ ย มอย่ า ง
สม่ าเสมอ เพื่ อให้ ส ามารถแก้ ไขปั ญหาได้ทั น ท่ว งที และมี
ระบบติดตามแบบอัตโนมัติ รวมถึงมีการส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาบริการที่ตรงกับความต้องการและอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น
การให้บริการภาครัฐด้านต่างๆ การจัดการการเรียนรู้ การ
บริ ก ารที่ ส ามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระชาชนในศู น ย์
ตลอดจนมี ก ารปรั บ รู ป แบการให้ บ ริ ก ารศู น ย์ ในลั ก ษณะ
Customized เพื่อให้ส อดคล้องกับบริบทและสภาพของ
ชุมชน โดยอาจมีห ลายรูปแบบ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือแบบผสมผสาน โดยอาจอยู่ภายใต้การ
ดู แ ลขององค์ ก ารบริ ห ารขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยตรง หรือบริหารในรูปของกลุ่มในการกากับดูแลของท้องถิ่น
(๖) ปั ญ หา และอุป สรรคที่ส าคัญ จากการประเมิ น การถ่ายโอนหรือมอบอานาจศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้
ผลสัมฤทธิ์โครงการที่กาหนด
หน่ ว ยงานท้ องถิ่น เป็ นผู้ ดูแ ล กระทรวงควรรีบ ดาเนิ นการ
ทั้งนี้จะต้องทาการสอบถามความสมัครใจของหน่วยงานนั้นๆ
เพราะบางแห่งไม่อยากรับโอนเนื่องจากครุภัณฑ์เก่าและชารุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือซ่อมแซมได้ก็ไม่คุ้มค่ากับการใช้งาน
(๗) เปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลในอดีต การติดตามและประเมินผลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในอดีตและปัจจุบัน
และปั จ จุ บั น ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งหรื อ แตกต่ า งกั น มีความสอดคล้ องกั น คื อ มุ่ งเน้ นความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บริการศู นย์ ฯ
หรือไม่ อย่างไร
ประกอบกับกระทรวงมี นโยบายเศรษฐกิ จดิจิทั ล จึงต้องมี การประเมิ น
สถานภาพและเตรียมดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ก่อนปรับ
เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนต่อไป(กระทรวงฯ มอบหมายให้ ส านักงานสถิ ติ
แห่งชาติ ดาเนินการ)
๕๗

ประเด็นการสรุปผลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์
รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
(๘) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนราชการ ๑.ควรพิจ ารณามอบหมายศู น ย์ก ารเรีย นรู้ ICT ชุ ม ชนที่ มี
หรือผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการปรับปรุง/แก้ไข ความเหมาะสมให้หน่วยงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ
เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าแก่ชุมชน
๒.ควรมีห ลั กเกณฑ์ แ ละข้ อก าหนดที่ชั ด เจนในการบริก าร
จัดการวัสดุ
๒๓ ควรมีการประชาสัมพันธ์ศูนย์ และประโยชน์ที่ได้จากการ
ใช้บริการศูนย์ให้มากขึ้น
๔.ควรมี แ นวทางเกี่ ย วกั บ บุ คลากรผู้ ดู แ ลศู น ย์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความต่อเนื่องและยั่งยืน
๕.ควรมีการหารือกับกรมบัญชีกลางโดยเร็วเกี่ยวกับการส่ง
มอบศูนย์ให้หน่วยงานที่มีความพร้อม
(๙) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เสนอหน่ว ยงาน ส านั ก งบประมาณ ควรมี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ อ ย่ า ง
กลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานให้ มี เพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินการ
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น (แผนงาน/งบประมาณ/ กรมบั ญ ชี ก ลาง ควรมี ก ารเสนอะแนะเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บที่
บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ) เป็นต้น
เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนครุภัณฑ์
(๑๐) ประเด็ น และข้ อ เสนอแนะ ที่ จ ะน าเสนอต่ อ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญ ศูนย์
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีข้อสั่งการ การเรี ยนรู้ ICT ชุมชน มีศักยภาพที่จ ะขับเคลื่ อนนโยบาย
เชิงนโยบาย
ดังกล่าวของรัฐบาล เนื่องจากมีจุดแข็งในการกระจายตัวของ
ศูนย์ทั่วประเทศ จานวน ๒,๒๘๐ แห่ง เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็ น ช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร และนาไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ เป็นการลด
ความเหลื่ อมล้ าทางโอกาสในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลข่าวสาร และอื่นๆ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนทุกกลุ่มได้อย่างแท้จริง

๕๘

ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
๑. โครงการจัดซื้อเครื่องเรดาห์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาห์ ๒ เครื่องที่
จังหวัดน่าน และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี (รายการผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ วงเงินงบประมาณ ๓๐๖.๙๒๙๕ ล้านบาท
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
๑. เครื่องเรดาร์ฯ เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพง
เนื่องจากเครื่องเรดาร์ฯ เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงใช้
ใช้เทคโนโลยีสูง มีศักยภาพในการทางานสูง
เทคโนโลยีสูง มีศักยภาพในการทางานสูง มีผลผลิตที่
๒. ผลผลิตสามารถนาไปวิเคราะห์เพื่อประกอบใน สามารถน าไปวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ประกอบในการพยากรณ์
การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย
อากาศและเตือนภัย มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลาง ดังนี้
๑. สานักงบประมาณ ควรสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดหาอะไหล่ งบประมาณซ่อมบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
๒. ส านั ก งาน ก.พ. ควรพิ จ ารณาสนั บ สนุ น กรอบ
อัตรากาลังในการปฏิบัติงานในส่ ว นภูมิภาคให้ เพียงพอ
เพือ่จะพัฒนางานตรวจอากาศ
๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
-การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ยังไม่คลอบคลุมใน
- ควรมี เ ครื่ อ งตรวจอากาศด้ ว ยเรดาร์ โมบายระบบ
บางพื้นที่
X-Band ในพื้นที่เสี่ยงภัยและในพื้นที่ ที่เครื่องเรดาร์ที่มี
อยู่ไม่คลอบคุม (จุดอับสัญญาณ)
๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขต่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
ด้านบุคคลากร/ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบุคคลากร/ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
ยังไม่มีการพัฒนาบุคคลากรในด้านการ ๑) การสร้างองค์ความรู้ ของกรมอุตุนิยมวิทยา มีคาศัพท์
สร้างองค์ความรู้ และยังไม่มีการนาศักยภาพของ เทคนิคเฉพาะ ต้องเสนอให้เข้าใจได้ง่าย เพราะประโยชน์
นักวิชาการ นักวิจัย มาช่วยในการเผยแพร่องค์
ของการพยากรณ์ อ ากาศ การเตื อ นภั ย พิ บั ติ เป็ น สิ่ ง ที่
ความรู้
จาเป็นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒) ควรมีการนาศักยภาพของนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา
มาช่วยในการเผยแพร่องค์ความรู้ อาทิ การเขีย น Block
เผยแพร่ องค์ ความรู้ ให้ ก ว้า งขวาง เพื่อ ให้ กลุ่ ม นักศึ กษา
หรือประชาชนทัวไป สามารถเข้าร่วมได้ หรือเป็นการสร้าง
เครือข่าย

๕๙

ข้อค้นพบ
ด้ า นเครื่ อ งมื ออุ ปกรณ์ / การบารุ ง รั ก ษาเครื่ อ ง
เรดาร์ตรวจอากาศ
การใช้เครื่องมือให้เต็มประสิทธิภาพการ
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ได้ ไ ม่ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทาให้อุปกรณ์
มีราคาสูง

ข้อเสนอแนะ
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์/การบารุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจ
อากาศ
๑) ควรมีการปรับปรุงเครื่องมือให้มีความทันสมัยและเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการพยากรณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่ องมือ
แบบใหม่ออกมาซึ่งมีราคาสูง
๒) การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ให้ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยสนั บ สนุ น
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
๓) ควรมีการสารวจความต้องการใช้ข้อมูลของประชาชน
การวิ เ คราะห์ และการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ใช้ ผ่ า น
Application เพื่อการช่วยเหลือประชาชน
๔) ควรมีแผนการบารุงรักษาเครื่องมือที่ชัดเจน อาจจะ
กาหนดเป็นแผนระยะกลางประมาณ ๕ ปี เพราะเรดาร์
ตรวจอากาศถื อ เป็ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานส าคั ญ และเป็ น
เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการเตื อ นภั ย ที่ ต้ อ งให้ บ ริ ก ารกั บ
ประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ตลอดจนเพื่ อ ขอรั บ การจั ด สรร
งบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการ
๕) วิเคราะห์ถึงความคุ้มค่า และปัญหาอุปสรรคด้านช่าง
ช านาญการซ่อมบารุ งว่า มีจานวนเพีย งพอต่ อการดูแ ล
บารุงรักษาเครื่องมือหรือไม่ เนื่องจากเรดาร์มีการทางาน
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๖) ควรวางแผนในการใช้เครื่องมือในฤดูหนาว ในช่วงที่ไม่
มี ฝ น ก็ อ าจจะสามารถพั ก เครื่ อ งได้ เ ป็ น การประหยั ด
งบประมาณ
ด้ า นการใช้ ง านและการเผยแพร่ ผ ลผลิ ต ของ ด้านการใช้งานและการเผยแพร่ผลผลิตของเรดาร์ตรวจ
เรดาร์ตรวจอากาศ
อากาศ
การเผยแพร่ข้อมูลจากการพยากรณ์ หรือผลผลิต ๑) ควรมี การประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ มีก ารใช้ งาน
ของเรดาร์ตรวจอากาศยังไม่แพร่หลาย
เรดาร์ ร่วมมือกัน เพื่อให้เกิ ดการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒) ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณส าหรั บ การประกวด
นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการพยากรณ์ การแก้ปัญหาการ
เตือนภัย
๓) การเผยแพร่ผลผลิตของเรดาร์หรืองานอุตุนิยมวิทยา
จัดสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นหรือการ์ตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
นักอุตุนิยมวิทยากับเรดาร์ตรวจอากาศ

๖๐

๒. โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จังหวัดน่าน
สรุปข้อค้นพบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
ดาเนินการเก็บรวมรวบข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ทั่วประเทศ จานวน ๑,๙๘๐ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑ –
๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจดังกล่าว ไปติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้มีคุณภาพในการให้บริการประชาชนต่อไป ซึ่ง
สรุปผลการสารวจที่สาคัญได้ดังนี้
๑.การเปิดให้บริการของศูนย์ฯ พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมีการดาเนินการเปิดให้บริการ
จานวน ๑,๒๔๙ แห่ง (ร้อยละ ๖๓.๑) ปิดชั่วคราว จานวน ๕๕๕ แห่ง (ร้อยละ ๒๘.๐) และปิดถาวรจานวน
๑๗๖ แห่ง (ร้อยละ ๘.๙) จากจานวนทั้งสิ้น ๑,๙๘๐ แห่ง
๒. ความเพียงพอของพื้นที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน ส่วนใหญ่จานวน ๑,๑๐๔ แห่ง (ร้อยละ ๖๑.๒) มีความความเพียงพอของพื้นที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็น
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จานวน ๓๒๖ แห่ง (ร้อยละ ๑๘.๑) ไม่เพียงพอแต่สามารถใช้พื้นที่ห้องติดกันได้ จานวน
๒๕๓ แห่ง (ร้อยละ ๑๔.๐) ไม่เพียงพอต้องการเพิ่มขนาดของพื้นที่ และจานวน ๑๒๑ แห่ง (ร้อยละ ๖.๗) มี
เหตุผลอื่นๆ ได้แก่ พื้นที่ห้องมีจากัด กาลังดาเนินการปิดศูนย์ฯ อย่างถาวร เป็นต้น
๓. สภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มีสภาพของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยังใช้งานได้ในปัจจุบัน จานวน ๒๒,๐๘๕ เครื่อง(ร้อยละ ๗๖.๐) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ชารุด ซ่อมได้ จานวน ๔,๕๘๖ เครื่อง (ร้อยละ ๑๕.๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชารุด ซ่อมไม่ได้ จานวน ๒,๓๕๒
เครื่อง (ร้อยละ ๘.๑) และเครื่องคอมพิวเตอร์มีการสูญหาย จานวน ๓๓ เครื่อง (ร้อยละ ๐.๑)
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานกลางเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
-การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
- สานักงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้อย่าง
เพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินการ
กรมบัญชีกลาง ควรมีการเสนอะแนะเกี่ยวกับระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนครุภัณฑ์
๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
-การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
- ควรมี ก ารปรั บ รู ป แบบการด าเนิ น การของศู น ย์ ก าร
เรียนรู้ ICT ชุมชน โดยการส่งเสริม การสร้างช่องทางการ
ประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ แก่ภาคประชาชน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน

๖๑

๓. ประเด็นปัญหา/ อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขต่อผู้รบั ผิดชอบโครงการและผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
๑. แนวทางการถ่ายโอนครุภัณฑ์ให้กับพื้นที่ ยังไม่ ๑. ควรเร่ ง รั ด แนวทางการถ่ า ยโอนครุ ภั ณ ฑ์ การท า
มีค วามชั ด เจนและยั ง มีปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การซ่ อ ม ทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจน ในการ
บารุง
ดาเนินการเกี่ยวกับเกี่ยวกับศูนย์
๒. มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ๒. ควรเสนอประเด็นปัญหา ข้อเท็จจริงที่ศูนย์ติดขัดใน
รวมถึ ง มี พ ฤติ ก รรมการใช้ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ของ เรื่องระเบียบหรือเรื่องอื่น ๆ ให้กระทรวงฯ หาแนวทางใน
ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้งานจาก การนาไปปฏิบัติ และปรับปรุงแก้ไขได้
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต มากขึ้น ทาให้มีประชาชนมา ๓. กรณี ย กเลิ ก การให้ บ ริ ก ารชั่ ว คราว ควรมี ก าร
ใช้บริการน้อยลง
พิจารณาว่าจะปิดถาวรหรือไม่ 0
๓. ยังไม่มีการปรับปรุง รายชื่อผู้ประสานงานให้ ๔. ควรมีการดาเนินโครงการอินเทอร์เน็ตสู่ ชุมชน ใน
เป็นปัจจุบันเนื่องจากเปลี่ยนผู้ดูแลศูนย์บ่อย
ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต Wi-Fi ให้ กั บ ศู น ย์
๔. สถิติจังหวัดไม่ทราบเกี่ยวกับ ภารกิจหรืองาน ดิจิทัลชุมชนเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์กับชุมชน
โครงการใหม่ ๆ ของกระทรวง และยั งไม่ มีก าร ๕. การออกแบบผลิตภัณฑ์ และหีบห่อบรรจุภัณฑ์ ควร
มอบหมายงานที่ชัดเจน
จะมีการทา template ไว้หน้าเว็บไซต์กระทรวงฯ เพื่อ
๕. การพัฒนาเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ใน สนับสนุนให้ศูนย์สามารถนาไปใช้ได้ เป็นการสะดวกและ
ชุมชน ซึ่งชุมชนมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อาทิ น้าผึ้ง มี ง่ายต่อการออกแบบ ลดความกังวลในเรื่องการทาหน้า
ยอดขายและมีรายได้สูง โดยทาร่วมกับ ธนาคาร เว็บไซต์ด้วยตนเอง เพียงแค่ใส่รูปและข้อมูลผลิตภัณฑ์
ไทยพาณิช ย์ ซึ่งมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ๖. ควรมี ก ารร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชน และมี ก ารท า
และจะพัฒนาต่อยอดในการส่งออกต่างประเทศ platformในเว็บไซต์Thailand Mall ซึ่งจะเป็นการทา
๖. ไม่ มี ง บประมาณในการซ่ อ มบ ารุ ง เครื่ อ ง ครั้งเดียว และสามารถนาข้อมูลไปลงในระบบอื่นๆ ได้ลง
คอมพิวเตอร์
รูปภาพและข้ อมูล เองได้ โดยไม่ต้ องให้ เจ้ าหน้ าที่ล งให้
๗. ปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบ ครุภัณฑ์ และการ เป็นการช่ว ยเหลื อได้อ ย่างตรงจุ ด และชาวบ้านจะท า
ตรวจสอบ ทาให้เกิดข้อจากัดในการดาเนินการ
สามารถลงรูปขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้
๗. ควรสนั บ สนุ น งบประมาณจั ด สรรส าหรั บ ศู น ย์ ที่
ต้องการวิทยากรมาสอนวิธีการทา e-commerce โดย
เขียนเป็นโครงการเข้ามาขอรับการจัดสรร

๖๒

