รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดย
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ตุลาคม ๒๕๖๐

๑

สารบัญ
หน้า
๑.แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
๒.ข้อมูลพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๔
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
๔
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๔
- ยุทธศาสตร์
๕
- งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๕
๓.ผลงานเด่นทีส่ าคัญตามยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖
๔.ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
๗
ประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
- ความก้ าวหน้ า การด าเนิน งานตามมติค ณะรัฐ มนตรี และข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ๗
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ จากห้วงเวลาปีงบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- ความก้ าวหน้ า การด าเนิ น งานตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ ๙
ตรวจสอบและประเมิน ผล ครั้ งที่ ๑ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ประเภทโครงการที่ ๓ ประเมิ น
ผลสัมฤทธิ์โครงการ)
๕.แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
๑๑
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
๑๑
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินโครงการในอดีต/ รายละเอียดของโครงการ
๑๒
- ลักษณะที่ ๑ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ๑๒ – ๒๑
ประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ)
- ลักษณะที่ ๒ การดาเนินโครงการกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้ง ๓ โครงการ คือ
๒๒ – ๓๔
๑) โครงการก่ อ สร้ า งหอเรดาร์ แ ละติ ด ตั้ ง เครื่ อ งตรวจอากาศ จั ง หวั ด เชี ย งราย
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒) โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓) โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่
ส่วนที่ ๓ ผลการติด ตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ สาหรั บกลุ่มแผนงาน/โครงการ ๓๕
ประเภทที่ ๑ ทั้ง ๒ ลักษณะ (ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – แบบ ป.คก. ๘)
 ลักษณะที่ ๑ เป็นแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คือ โครงการยกระดับ ๓๘ – ๕๐
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ กิ จ กรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่ว ประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน
๑๓,๐๐๐ ล้านบาท (โครงการเน็ตประชารัฐ) (ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – แบบ ป.คก. ๘)
(๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑)
(๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒)
(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (ป.คก. ๓)
๒

(๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ (ป.คก. ๔)
(๕) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ (ป.คก. ๕)
(๖) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ (ป.คก. ๖)
(๗) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ (ป.คก. ๗)
(๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม (ป.คก. ๘)
 ลักษณะที่ ๒ เป็นแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ค.ต.ป. ประจากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
กระทรวง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ จานวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน คือ แผนการบูรณาการ
การบริหารจัดการน้า โดยกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็น หน่วยงานสนับสนุน
๓๐๖.๑๖๖๔ ล้านบาท จานวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย
๑. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท
และ ๒. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน ๓๑.๒๐๐
ล้านบาทล้านบาท
(ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – แบบ ป.คก. ๘)
(๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑)
(๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒)
(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (ป.คก. ๓)
(๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ (ป.คก. ๔)
(๕) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ (ป.คก. ๕)
(๖) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ (ป.คก. ๖)
(๗) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ (ป.คก. ๗)
(๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม (ป.คก. ๘)
๓.โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ จานวน ๓๓.๗๙๒ ล้านบาท (แบบ Doppler ชนิด
Dual Polarization X-band) (ตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – แบบ ป.คก. ๘)
(๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑)
(๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒)
(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (ป.คก. ๓)
(๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ (ป.คก. ๔)
(๕) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ (ป.คก. ๕)
(๖) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ (ป.คก. ๖)
(๗) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ (ป.คก. ๗)
(๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม (ป.คก. ๘)
ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
- ภาพการลงพืน้ ที่ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ

๓

๕๑ – ๗๕

๕๒ -๖๓

๖๔ – ๗๕

๗๖ – ๘๓
๘๕
๘๖ – ๘๙

แบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวง
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 และพั ฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๙. กากับดูแลกฎหมายด้านดิจิทัล เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งกากับดูแล สนับสนุนและประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ เป้าประสงค์เชิงเด็นยุทธศาสตร์ /เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงได้อย่างทั่วถึง และมั่นคงปลอดภัย
๔

๒. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการทาธุรกิจและ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
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

๕

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. ผลงานเด่นที่สาคัญตามยุทธศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐบาล (โดยการนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ) ได้มีนโยบายที่
จะนาพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้เข้มแข็งและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ได้
ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญ ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (accessible) มีความพร้อมใช้ (available) และอยู่ในราคาที่
จ่ายได้ (affordable) ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความจาเป็น และถือเป็น
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น แต่ในการ
ขยายโครงข่ ายฯ ในพื้ น ที่ ห่ า งไกลมีค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง และไม่ คุ้ ม ค่า ต่ อการลงทุน ท าให้ ผู้ ใ ห้ บริ ก าร
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นพัฒนาการให้บริการในเขตชุมชนเมือง เป็นเหตุ
ให้เกิดความเหลื่อมล้ากับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงดิจิทัล
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมดาเนิ น โครงการยกระดั บโครงสร้ างพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณากาหนดพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้การ
ดาเนินโครงการฯ ร่วมกับ สานักงาน กสทช. ซึ่งผลการพิจารณากาหนดพื้นที่เป้าหมายในประเทศไทย
มีพื้นที่ที่มีบริการและพื้นที่ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ที่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้
จานวน ๓๐,๖๓๕ หมู่บ้าน แต่ยังมีพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิช ย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง จานวน ๔๐,๔๓๒ หมู่บ้าน และพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ไม่มีบริการ และยากต่อ
การเข้าถึง จานวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน คณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทาง
การดาเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอโดยมอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นผู้ดาเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน
ประกอบกั บคณะรั ฐมนตรี ได้ มี มติ ในการประชุ มวั นที่ ๗ ธั นวาคม ๒๕๕๙ รั บ ทราบผลการประชุ ม
คณะกรรมการฯ และแนวทางการดาเนินการโครงการฯ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
ดังนั้ น กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคม จึงได้กาหนดกรอบแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
กิ จ กรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ หรื อ
“โครงการเน็ตประชารัฐ ”ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมอบหมาย
บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ดาเนินการพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ ที่ไม่มี
ศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าวข้างต้น จานวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน

๖

๔. ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อเสนอแนะ
ความก้าวหน้า
๑. ความก้า วหน้า การด าเนิน งานตามมติค ณะรั ฐมนตรี แ ละข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลจากห้วงเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑ . ๑ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ค.ต.ป. ประจากระทรวง แจ้งข้อเสนอแนะ
ประเมิ น ผลภาคราชการ ประจ าปี ง บประมาณ ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบั บ ที่ ๑) เป็ น การประเมิ น ผล ๒ ๕ ๖ ๐ เ พื่ อ ห น่ ว ย ง า น รั บ ท ร า บ แ ล ะ
สัมฤทธิ์ในลักษณะของการ Top Down จากระดับ ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง การดาเนินงานตาม
นโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล คือ โครงการตาม ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป ภาคราชการ และได้
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว มีการดาเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมี
ประเทศของ ดศ. มีจ านวน ๓๒ รายการ รวมเป็ น หลักเกณฑ์การวางแผนงาน แผนงบประมาณ
วงเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๑๔,๗๐๐.-บาท (สิบสามล้านหนึ่ง ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานนา
หมื่ น สี่ พั น เจ็ ด ร้ อ ยบาทถ้ ว น) (สป.ดศ. จ านวน ๗ ข้อเสนอแนะไปดาเนินการแล้ว
รายการ อต. จ านวน ๒๐ รายการ และ สสช.
จานวน ๕ รายการ) สรุปในภาพรวม พบว่า สามารถ
เบิ ก จ่ า ยแล้ ว เสร็ จ ๑๙ รายการ และสามารถ
ด าเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พั น และเบิ ก จ่ า ยได้ ทั น ตาม
ระยะเวลาก่อหนี้รายจ่ายลงทุนตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุ น ขนาดเล็ ก ของรั ฐ บาลคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
๕๙.๓๘ ของจานวนรายการทั้งหมด
โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ
ผู้ ด าเ นิ น ง าน ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บโ ค รงก าร และ มี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมหากจะมีการดาเนินงานตามมาตรการลักษณะ
นี้ ใ นอนาคต ในประเด็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคการ
ดาเนินงานในภาพรวมส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีผลสัมฤทธิ์ อยู่ใน
ระดับดี แต่ยังพบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
บ้ า ง ซึ่ ง ในประเด็ น นี้ มี ข้ อ เสนอแนะต่ อ ส านั ก
งบประมาณและกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงาน
หลักควรมีการบูรณาการในการดาเนินงานร่วมกัน
ตั้งแต่การวางแผนการกาหนดโครงการ การจัดสรร
งบประมาณตลอดจนจั ด ให้ มี ร ะบบติ ด ตามและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗

ข้อเสนอแนะ
๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลภาคราชการ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) เป็น การรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ กลุ่ ม
โครงการประเภทที่ ๓ : โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการ/แผนงาน/มาตรการ คื อ การพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมการ
ดาเนินโครงการตามแผนงานฯ ของกลุ่มกระทรวง
เศรษฐกิ จ ๙ กระทรวง ในส่ ว นของ ดศ. ใน
ปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ แผนบู ร ณาการการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๓๔๐.- ล้านบาท (หนึ่งหมื่น
เก้าพัน สามร้ อยสี่ สิ บ ล้ านบาทถ้ว น) มีห น่ว ยงานที่
เกี่ย วข้อง จานวน ๒๐ กระทรวง (สป.ดศ จานวน
๖๒๙.๔๔๗๖ ล้านบาท สสช. จานวน ๙๕๕.๔๕๖๔
ล้ า นบาท) สรุ ป ผลภาพรวม ดศ. ณ วั น ที่ ๓๐
กัน ยายน ๒๕๕๙ มีผ ลการเบิ กจ่ายคิดเป็นร้อยละ
๙๑.๓๗ ซึ่งต่ากว่าเป้ าหมายการเบิ กจ่ายที่รัฐ บาล
กาหนด ร้อยละ ๙๖ มีผ ลการก่อหนี้ผูกพันคิดเป็น
ร้อยละ ๕.๑๖ และมีการสารองกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๓ คงเหลืองบประมาณจานวน
ทั้งสิ้น ๓๘.๖๘๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๔
โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่อ
ผู้ ด าเ นิ น ง าน ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บโ ค รงก าร และ มี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ในประเด็ น การ
ดาเนิ น งานบู ร ณาการซึ่งยังไม่เป็นภาพรวมในการ
ด าเนิ น งานในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ขาดการเชื่ อ มโยง
ข้อมู ล ระหว่างหน่ ว ยงาน และยั งไม่เป็ นเอกภาพ
ข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม ต่อส่ ว นราชการที่เกี่ย วข้อ ง
ตามประเด็น ดังกล่ าว เสนอแนะให้ ดศ. เห็ น ควร
กาหนดกรอบและแนวทาง/หลั กเกณฑ์การบูรณา
การด้านโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมที่ชัดเจน
เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ นาไปปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น มี ส่ ว นร่ ว มกั น ในการก าหนด
มาตรฐานของครุภัณฑ์ และผลักดันให้มีการ บูรณา
การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบกลาง ดาเนินการเชิง
รุก แลกเปลี่ยนข้อมูลทุกภาคส่วนให้ครบวงจร และ
เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘

ความก้าวหน้า
ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง แจ้ง ข้อ เสนอแนะ
ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒ ๕ ๖ ๐ เ พื่ อ ห น่ ว ย ง า น รั บ ท ร า บ แ ล ะ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุง การดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป ภาคราชการ และ
ดศ. เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก ในการ
ก าหนดกรอบและแนวทาง/หลั ก เกณฑ์
แผนการบู ร ณาการด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมุ่งเน้นการ
มีส่ว นร่วมจัดทาแนวทางปฏิบัติให้ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จานวน ๙ กระทรวง/ ๓๒ หน่วยงาน) ในการ
จั ดท าแนวทางและแผนงานบู รณาการพั ฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล
- ปี ง บประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๑ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ จานวน ๑๑ กระทรวง /
๔๙ หน่วยงาน จั ดทาแผนงานโครงการตาม
เกณฑ์การจัดทาและพิจารณางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดย
ต้องสอดคล้องและมีผลต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามแผนยุ ท ธศาสตร์
เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัด
โดยภาพรวมแนวทางงบบูรณาการ DE มีดังนี้
แนวทางที่ ๑ พัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานเพื่อ
เพิ่มโอกาศในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี แ ละบริ ก ารดิ จิ ทั ล เพื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพชีวิต
แ น ว ท า ง ที่ ๒ ป รั บ เ ป ลี่ ย น คุ ณ ภ า พ
กระบวนการทางาน/บริก ารภาครั ฐ สู่ ร ะบบ
ดิ จิ ทั ล อย่ า งมี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพและมั่ น ค ง
ปลอดภัย
แนวทางที่ ๓ ให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนและผู้ทางาน
ทุกสาขาอาชีพ เพื่อ การขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวทางที่ ๔ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันในเชิงดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่น

ข้อเสนอแนะ
ความก้าวหน้า
ของภาครัฐ สมควรมีการศึกษารวบรวมข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีการดาเนินการโดย บริษัทเอกชน
รายใหญ่ใดบ้าง ปัญหา อุปสรรคอย่างไร และเห็ น
ควรให้ กพ. ร่ว มกับ ดศ. ทาการวิเคราะห์ กาหนด
อัตรากาลังคุณสมบัติของบุคคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ตลอดจนเพื่อ
เตรียมการรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
๒. ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒.๑ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง แจ้ง ข้อ เสนอแนะ
ภาคราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
(ครั้ ง ที่ ๑) เป็ น การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการ เพื่อหน่วยงานรับทราบและดาเนินการแก้ไข
ระหว่ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่ อ สะท้ อ น ปรับปรุง การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
ประเด็นความยั่งยืนของโครงการ ระดับความสาเร็จ ค.ต.ป ภาคราชการ
ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ป ระเทศ นโยบาย
หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก คื อ กรม
รัฐบาล หรือแผนงานโครงการที่สาคัญของกระทรวง อุตุนิยมวิทยา (อต.) รายงานความก้าวหน้า
โดยสรุ ป ผลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการใน โดยอยู่ระหว่างรับข้อเสนอแนะไปดาเนินการ
ภาพรวม ของ ดศ.จานวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย
๑) โครงการจัดซื้อเครื่องเรดาห์ตรวจอากาศ
แบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์ และหอเรดาห์ ๒
เครื่ อ งที่ จั ง หวั ด น่ า น และศู น ย์ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
โดย กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา (รายการผู ก พั น ข้ า ม
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ วงเงิ น
งบประมาณ ๓๐๖.๙๒๙๕ ล้านบาท
สรุ ป ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการฯ จั ด อยู่ ใ นผลการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในภาพรวมด้านผลผลิตโครงการดาเนินการได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามแผนที่กาหนด ผล
การประเมินอยู่ในระดับดีมาก และด้านผลลัพธ์ เกิด
ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการที่ ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น ภาพรวมอยู่ ใ น
ระดับดีมาก ด้านผลกระทบ พบว่าโครงการฯ ส่งผล
กระทบในทางบวก มีค วามสอดคล้ องกับทิ ศทาง
และนโยบายของรั ฐ บาล และความยั่ ง ยื น ของ
โครงการยั งไม่ส ามารถประเมินความยั่งยืนได้โ ดย
จะต้องดาเนินการไประยะหนึ่งเสียก่ อน ประเมินอยู่
ในระดับดีมาก
๙

ข้อเสนอแนะ
พบปั ญ หาอุ ป สรรคในภาพรวม ด้ า น
บุ ค ลากรขาดทั ก ษะเชิ ง เทคนิ ค และความเข้ า ใจ
เทคโนโลยี ใ นการปฏิ บั ติ ง านเฉพาะด้ า น และมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คื อ ควรมี ก ารศึ ก ษาประเด็ น การก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้
ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เกี่ ย วกั บ
ข้อจากัดต่าง ๆ อาทิ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
สิทธิในการเรียกดูข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
๒) โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
โดย สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ( ชื่ อ เ ดิ ม ) แ ล ะ ส า นั ก ง า น
ปลั ดกระทรวงดิจิ ทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ชื่อ
ใหม่) (ซึ่งเป็นงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กันเหลื่อม
ปี โดยด าเนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วงเงินรวมทั้งสิ้น ๙๕,๓๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)
สรุ ป ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ โ ครงการฯ จั ด อยู่ ใ นผลการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมใน
ภาพรวมด้านผลผลิต โครงการมีความสอดคล้องกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสามารถใช้ ง านได้ จ ริ ง ผลการ
ประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก และด้ า นผลลั พ ธ์ มี
ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดีมาก และมีความยั่งยืนของ
โครงการอยู่ ในระดับ ดีมากเนื่องจากมีผ ลผลิ ต
โ ค ร ง ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
กลุ่มเป้าหมายและยังสามารถใช้งานได้ถึงปัจจุบัน
พบปั ญ หาอุ ป สรรคในภาพรวม ด้ า น
บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ ผลผลิ ต โครงการศู น ย์ ก าร
เรียนรู้ ICT ชุมชนบางแห่งไม่สามารถดาเนินการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือดูแลรักษาได้ เนื่องจากส่วน
ราชการยั ง ไม่ ส่ ง มอบผลผลิ ต ของโครงการไปยั ง
หน่ ว ยงานส่ ว นท้ อ งถิ่ น และมี ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายต่ อ หั ว หน้ าส่ ว นราชการ คื อควรถ่า ยโอน
ผลผลิตของโครงการไปยังหน่วยงานที่มีความพร้อม
จัดทาแผนการส่งมอบ รวมทั้งแผนการบารุงรักษา
ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงความ
พร้อมของหน่วยรับโอน และควรมีการปรับรูปแบบ
การดาเนินการของศูนย์ ICT ชุมชน โดยการส่งเสริม
๑๐

ความก้าวหน้า

ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง แจ้ง ข้อ เสนอแนะ
ตาม มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เพื่อหน่วยงานรับทราบและดาเนิ นการแก้ไข
ปรับปรุง การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
ค.ต.ป ภาคราชการ มี ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายต่อหัวหน้าส่วนราชการ คือควรถ่าย
โอนผลผลิตของโครงการไปยังหน่วยงานที่มี
ความพร้ อม จัด ทาแผนการส่ งมอบ รวมทั้ ง
แผนการบ ารุ ง รั ก ษาร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการที่
เกี่ ย วข้ อ งโดยพิ จ ารณาถึ ง ความพร้ อ มของ
หน่วยรับโอน และควรมีการปรับรูปแบบการ
ดาเนินการของศูนย์ ICT ชุมชน โดยการ
ส่งเสริมการสร้างช่องทางการประกอบอาชีพ
และเพิ่มรายได้ภาคประชาชน
หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก (ส านั ก งาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แป่งชาติ : สดช.) รายงานความก้าวหน้า และ
ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ ดังนี้
๑) อยู่ระหว่างดาเนินการ แต่ เนื่องจากมี
บุคลากรลงไปปฏิบัติงานไม่เพียงพอและต้อง
ใช้งบประมาณจานวนมากในการออกสารวจ
และจัดทาแผนการดาเนินการออกสารวจและ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) หน่ วยงานที่ มี ความพร้ อม และบริ หาร
ศูนย์ฯ ได้ และมีความพร้อมจะรับโอนครุภัณฑ์
ยั ง ติ ด ขั ด ในคุ ณ สมบั ติ ซึ่ ง ไม่ เ ป็ น ไปตามที่
ระเบี ย บฯ ทางราชการก าหนดไว้ อาทิ
ภาคเอกชนมีความพร้อมแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
๓) การจั ดท าทะเบี ยนครุ ภั ณฑ์ ได้ ท าการ
ว่ า จ้ า ง บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด จั ด ท า

ข้อเสนอแนะ
ความก้าวหน้า
การสร้างช่องทางการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ เรียบร้อยแล้วทุกศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ภาคประชาชน
๔) มี การปรั บรู ป แบบการด าเนิ น การของ
ศูนย์ ICT ชุมชนทั่วประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
เป็นการให้ บริการลั กษณะศูนย์ดิจิทัล ชุมชน
ซึ่งเป็นการทางานเชิงบูรณาการของหน่วยงาน
ภาครัฐในระดับชุมชน
๕) มีแผนการส่งเสริมการสร้างช่องทางการ
ประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ภาคประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาครัฐ ศธ.
กศน.และภาคเอกชน เป็ น ต้ น โดยการ
กาหนดหลั สู ต รในการฝึ ก อบรมอาชีพให้ กั บ
ผู้ ดู แล ศู น ย์ เ พื่ อ ถ่ า ยท อด สู่ ชุ มช น แล ะ
ประชาชน
๕. 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 โดยใช้การติดตามความก้ าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรคของการดาเนินงานเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการพัฒนาประเทศ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ค.ต.ป. ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดาเนินการคัดเลือกโครงการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลที่ ค.ต.ป. กาหนด และ
พิจารณาคัดเลือกโครงการจากช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ประชุม และได้คัดเลือกแผนงาน/
โครงการที่จะดาเนินการตรวจสอบและประเมินผลโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑๑

โครงการประเภทที่ ๑ แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่
ลักษณะที่ ๑ เป็นแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คือ โครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน
๑๓,๐๐๐ ล้านบาท (โครงการเน็ตประชารัฐ)
ลักษณะที่ ๒ เป็นแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ค.ต.ป. ประจากระทรวง และ อ.ค.ต.ป.
กลุ่มกระทรวง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ จานวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน คือ แผนการบูรณา
การ การบริหารจัดการน้า โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพร่วม ๓๐๖.๑๖๖๔ ล้าน
บาท จานวน ๓ โครงการ (๑. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติ ดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท ๒. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจ
อากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน ๓๑.๒๐๐ และ ๓. โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ จานวน
๓๓.๗๙๒ ล้านบาท แบบ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band)
ในการนี้ เมื่อ ค.ต.ป. ประจากระทรวงฯ ด าเนินการสอบทานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการ ทั้ง ๒ ลักษณะ ดังกล่าวข้างต้น โดยได้แจ้งข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ต่อผู้ดาเนินโครงการด้วยแล้ว และ ค.ต.ป. ประจา
กระทรวงฯ ดาเนิ น การจั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบและประเมิน ผลภาคราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปลัดกระทรวง และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ ต่อไป
ส่วนที่ ๒ ผลการดาเนินโครงการ/รายละเอียดของโครงการ
๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการขยาย โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท (โครงการเน็ตประชารัฐ)
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑.๑ ความเป็นมา
รัฐบาล (โดยการนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้มีนโยบายที่จะนาพา
ประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในเวทีโลก ประกอบกับ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ได้กาหนดยุทธศาสตร์สาคัญในเรื่องของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (accessible) มีความ
พร้อมใช้ (available) และอยู่ในราคาที่จ่ายได้ (affordable) ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
จึงมีความจาเป็น และถือเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับ
ประเทศอื่น แต่ในการขยายโครงข่ายฯ ในพื้นที่ห่างไกลมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ทาให้ผู้ให้
บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นพัฒนาการให้บริการในเขตชุมชนเมือง เป็นเหตุให้
เกิดความเหลื่อมล้ากับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ
๑๒

คณะรั ฐ มนตรี ได้ มีมติในการประชุมวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เห็ นชอบในหลั กการให้
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดาเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคม โดยกระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณากาหนดพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้การดาเนิน
โครงการฯ ร่วมกับ สานักงาน กสทช. ซึ่งผลการพิจารณากาหนดพื้นที่เป้าหมายในประเทศไทย มีพื้นที่ที่มี
บริการและพื้นที่ทมี่ ีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ที่สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ จานวน ๓๐,๖๑๓
หมู่บ้าน แต่ยังมีพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวน ๔๐,๔๓๒
หมู่บ้าน และพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ไม่มีบริการ และยากต่อการเข้าถึง จานวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน
คณะกรรมการเตรี ย มการด้ า นดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น
ประธาน ได้มีมติในการประชุมวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการดาเนินโครงการยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมเสนอโดยมอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคมเป็น
ผู้ดาเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๕๙ รั บ ทราบผลการประชุม คณะกรรมการฯ และแนวทางการด าเนินการโครงการฯ ตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ
ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงาน
โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยาย
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยมอบหมายบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ดาเนินการพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่
ที่ไม่มีศัก ยภาพเชิ งพาณิช ย์ และยั ง ไม่มีบริ การอินเทอร์เน็ ตความเร็ว สู ง ดั งกล่ าวข้ างต้น จานวน ๒๔,๗๐๐
หมู่บ้าน (ส่วนหมู่บ้านที่เหลือ สานักงาน กสทช. จะเป็นผู้ดาเนินการ)

๑๓

๑๔

ภาพที่ ๑ : แสดงภาพรวมการแบ่งพื้นที่การดาเนินงาน ดศ. – กสทช.

๑.๒ วัตถุประสงค์
๑.๒.๑ เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมด้วยเทคโนโลยีโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber-To-The-x: FTTx) ไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย และ
รองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๒ เพื่อลดความเหลื่ อมล้ าของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย ในการเข้ าถึ งโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑.๒.๓ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านเป้าหมาย ในการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ ฯลฯ
๑.๓ นิยาม
หมู่บ้านเป้าหมาย หมายถึง หมู่บ้าน หรือพื้นที่เป้าหมาย หรือชุมชนเป้าหมาย ที่อยู่ในพื้นที่ที่
การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังมีไม่ทั่วถึง และคาดหมายได้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีศักยภาพและโอกาส
ในการจะพัฒนาให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีบริการได้ ภายใต้สภาพตลาดและปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบัน หรือ
เรียกว่า “พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และไม่มีบริการ” ภายใต้เงื่อนไข “ต้องสามารถตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลที่ต้องการให้คุณสมบัติความเร็วอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ 30 Mbps/10 Mbps”
ซึ่งพื้นที่การ
ดาเนินการได้ถูกกาหนดโดยคณะทางานพิจารณากาหนดพื้นที่เป้าหมายภายใต้ โครงการยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
๑.๔ เป้าหมาย
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (FTTx) ให้
ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จานวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน และจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้ สายโดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps/10
Mbps (Download/Upload)
๑.๕ ระยะเวลาดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑๒ เดือน
๑.๖ วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งหมื่นสามพันล้านบาทถ้วน)
๑.๗ ขอบเขตการดาเนินงาน
๑.๗.๑ จัดให้มีโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Optical Distribution Network: ODN) ไป
ยังหมู่บ้านเป้าหมายที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ซึ่งไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง จานวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านเป้าหมาย ภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด โดยในการออกแบบและติดตั้ง
โครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสงจะต้องมีลักษณะทางกายภาพเป็นโครงข่ายแบบเปิด (Open Access Network)
ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการอื่นได้โดยสะดวก และใช้จุดต้นทางของการติดตั้งโครงข่ายเคเบิล
ใยแก้วนาแสง ที่พิจารณาจาก Node ที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ หากในการดาเนินการจริงมี
ความซ้าซ้อนหรือมีปัจจัยอื่นที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ ให้ปรับเปลี่ยนหมู่บ้านเป้าหมายได้ตามความเป็น
จริง โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
๑.๗.๒ ด าเนิ น การส ารวจและจั ด ให้ มี จุ ด ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส ายและไม่ คิ ด
ค่าใช้จ่ ายกับ ผู้ ใ ช้บ ริ ก าร ให้ ส ามารถเข้า ถึง และใช้บ ริก ารได้ โ ดยสะดวกและเหมาะสม อย่า งน้ อยหมู่ บ้า น
เป้าหมายละ ๑ จุดให้บริการ ที่ระดับความเร็วไม่ต่ากว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)
๑๕

๑.๗.๓ จัดทาแผนการบริหารโครงการฯ (Project Management Plan) เช่น แผนบริหาร
จัดการโครงข่าย แผนบริหารจัดการทรัพย์สิน แผนการดูแลบารุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ทั้งในระหว่างการ
ดาเนินโครงการและภายหลังการดาเนินโครงการ รวมถึงแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
และภายในงบประมาณที่กาหนด พร้อมจัดทาระบบบริหารจัดการโครงการและการกากับดูแล
๑.๗.๔ จัดให้มีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน
๑.๗.๕ จัดทารายงานผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินโครงการ
๑.๗.๖ การติดตั้งสายสั ญญาณเครือข่าย จุดเชื่อมต่อ Outlet สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ราง
พลาสติก ท่อร้อยสายต้องใช้วัสดุที่ได้รับมาตรฐานสากล
๑.๗.๗ ในกรณีมีความจาเป็นต้องมีการติดตั้งระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติม ในโครงการฯ
ซึ่งอยู่นอกเหนือจากแผนการบริหารโครงการฯ (Project Management Plan) เพื่อให้สามารถทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เท่าที่จาเป็น โดยต้องคานึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ
๑.๘ เงื่อนไขการดาเนินงาน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดาเนินการโดยบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) จะ
รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เนื่องจากการดาเนินการที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่เป็น ไปตาม
โครงการนี้
๑.๙. ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑.๙.๑ สามารถยกระดั บโครงสร้ างพื้น ฐานโทรคมนาคมของประเทศด้ว ยเทคโนโลยี
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (FTTx) ให้ครอบคลุมถึงหมู่บ้านเป้าหมาย และ
รองรับการขยายโครงข่ายในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตได้
๑.๙.๒ ลดความเหลื่ อมล้ าของประชาชนในหมู่บ้านเป้ าหมาย ในการเข้าถึ งโครงข่า ย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นการสร้างโอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านการเกษตร และด้านอื่น ๆ ที่รัฐจะจัดให้มีและ
ให้บริการในรูปแบบดิจิทัลในอนาคต อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑.๙.๓ เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ในการดาเนินธุรกิจและการค้าขาย
ออนไลน์ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันนาไปสู่การเตรียมความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๑.๑๐ สรุปรายละเอียดการดาเนินโครงการเน็ตประชารัฐ
โครงการเน็ ตประชารั ฐ มีเป้าหมายในการพัฒ นาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว สู งให้ เป็ น
สาธารณูป โภคพื้น ฐานที่ ส าคัญส าหรั บ ประชาชน โดยการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว สู งด้ว ยสื่ อ
สัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Fiber Optic) จากโครงข่ายเดิมของหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ ไปยังหมู่บ้านซึ่ง
ไม่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านทั่วประเทศ
พร้อมให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ จุด
ด้วยความเร็วไม่ต่ากว่า ๓๐/๑๐ Mbps (Download/Upload) เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์บริการอินเทอร์เน็ต โดยกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ บมจ. ทีโอที เป็นผู้ดาเนินการในลักษณะการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน วงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑๒ เดือน
โดย บมจ.ทีโอที วางแผนการดาเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๑๖

๑๗

ภาพที่ ๒ : แสดงสถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงโครงข่ายเน็ตประชารัฐ

การติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ เริ่มต้น จากชุมสาย (Node) สุดท้ายที่มีอยู่ของ บมจ.ทีโอที
โดยจะมีการวางอุปกรณ์สวิตช์ (Switch) ที่ Node และขยายโครงข่ายโดยใช้สื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนา
แสง (Optical Fiber Cable: OFC) ซึ่งมีขนาด ๒๔ แกน (core) และ ๑๒ แกน (core) พาดบนเสาไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไปยังหมู่บ้านเป้าหมาย ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน โดย
OFC ขนาด ๒๔ แกนจะใช้ในส่วนต้นทางของโครงข่ายเน็ตประชารัฐ และขนาด ๑๒ แกน จะใช้ในส่ว น
โครงข่ายที่ต่อขยายตามแนวเสาไฟฟ้าเข้าไปยังหมู่บ้าน การติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ประกอบด้วยอุปกรณ์
หลัก ดังนี้
๑. Optical Line Terminal (OLT) ท าหน้า ที่ค วบคุ มการรั บ -ส่ งข้ อมู ล ระหว่ า ง
ต้นทาง - ปลายทาง
๒. อุปกรณ์ Closure (Straight Joint) ทาหน้าที่หุ้มจุดต่อเชื่อมสายเคเบิลใยแก้วนาแสงเมื่อ
หมดความยาว และต้องต่อเชื่อมกับสายเคเบิลเส้นใหม่
๓. อุปกรณ์ Main Splitter Distribution Point (MSDP) ทาหน้าที่ต่อแยกสายเคเบิลใยแก้ว
นาแสงไปตามถนนและทางแยก
๔. อุปกรณ์ Splitter Distribution Point (SDP) ทาหน้าที่ต่อแยกสายเคเบิลใยแก้วนาแสง
เข้าจุดให้บริการ W-Fi ปลายทาง
๕. อุปกรณ์ Optical Network Unit (ONU) หรือ Optical Network Terminal (ONT)
เป็น อุป กรณ์ปลายทาง ทาหน้ าที่คล้ายกับอุปกรณ์ Modem แปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
สัญญาณแสง
๖. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Wireless Access Point (WAP) หรือ Access Point
(Access Point) ทาหน้าที่กระจายสัญญาณแบบไร้สายไปยังอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้งาน เช่น โทรศัพท์มือถือ
(Smart Phone) แทบเล็ต (Tablet) และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)

๑๘

๑๙

ภาพที่ ๓ : แสดงแผนการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ (ตามแผนรายเดือน)

๑.๑๑ สรุปขั้นตอนการดาเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ มีขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
๑. การกาหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการเน็ตประชารัฐ – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (ดศ.) ได้ดาเนินการร่วมกับสานักงาน กสทช. ในการกาหนดพื้นที่เป้าหมายโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อ
ป้องกันการซ้าซ้อนในการดาเนินงาน โดย ดศ. ได้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณากาหนดพื้นที่เป้าหมายภายใต้การ
ดาเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ร่วมกับสานักงาน
กสทช. โดยคณะทางานฯ ได้กาหนดให้พื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ เป็นพื้นที่ Zone C (พื้นที่ไม่มีศักยภาพ
เชิงพาณิชย์และไม่มีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ) จานวน ๔๐,๔๓๒ หมู่บ้าน (ดศ. รับผิดชอบ ๒๔,๗๐๐
หมู่บ้าน และสานักงาน กสทช. รับผิดชอบ ๑๕,๗๓๒ หมู่บ้าน) สาหรับพื้นที่ Zone C+ (พื้นที่ไม่มีศักยภาพเชิง
พาณิชย์ ไม่มีบริการ และยากต่อการเข้าถึง) จานวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้าน สานักงาน กสทช. เป็นผู้รับผิดชอบ
๒. การขอความร่วมมือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาพ (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) –
ดศ. ได้ขอความร่วมมือกับ กฟภ. และ กฟน. โดย ดศ. ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับ กฟภ. และ กฟน. ก่อน
เริ่มดาเนินโครงการ ซึ่งในการขออนุญาตพาดสายเคเบิลใยแก้วนาแสงบนเสาไฟฟ้าของ กฟน. และ กฟภ. ดศ.
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการพาดสายของโครงการ ทั้งนี้ กฟภ. และ กฟน. ได้มีการประชุม
หารือร่วมกับ ดศ. และ บมจ.ทีโอที ถึงขั้นตอนการดาเนินงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถดาเนินงานโครงการเน็ต
ประชารัฐได้ทันตามระยะเวลาที่วางแผน ติดตั้งโครงข่ายไปยังหมู่บ้านทั้งหมด ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน แล้วเสร็จ
ภายใน ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. การกาหนดกรอบและกากับและติดตามการดาเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ – ดศ.
ได้แต่งตั้งคณะทางาน เพื่อรองรับการดาเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ๒ คณะ ได้แก่
 คณะท างานก าหนดกรอบการด าเนิ น งานโครงการยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทาหน้าที่กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานโครงการ
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 คณะทางานกากับและติดตามการดาเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทาหน้าที่กากับและติดตามการดาเนินงานโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามกรอบแนวทางการดาเนินงาน พร้อมแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดาเนินงาน
ทัง้ นี้ คณะทางานกาหนดกรอบฯ ได้กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานโครงการเน็ต
ประชารั ฐ และเห็ น ชอบแผนการด าเนิ น งานโครงการของ บมจ. ที โ อที เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยในปั จ จุ บั น
คณะทางานกากับและติดตามฯ ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการเน็ตประชารัฐ
เป็นระยะ เพื่อเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบการดาเนินงานที่กาหนด
๔. การจั ดหาอุปกรณ์และผู้รับเหมาในการดาเนินงาน – บมจ.ทีโอที ในฐานะผู้ดาเนิน
โครงการเน็ตประชารัฐแทน ดศ. ได้ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมด โดยได้ลงนามสัญญาซื้อกับบริษัทผู้ชนะ
การประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะนาส่งอุปกรณ์ให้ บมจ.ทีโอที เป็นรายงวดตามสัญญา สาหรับการ
ติดตั้งโครงข่าย บมจ.ทีโอที ได้มีการจัดจ้างบริษัทผู้รับเหมาในพื้นที่ ดาเนินการติดตั้งสายเคเบิลและอุปกรณ์
โดยด าเนิ น การจั ด จ้ า งเป็ น รายเดื อ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนการด าเนิ น ติ ด ตั้ ง โครงข่ า ยให้ แ ล้ ว เสร็ จ
๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน ภายในธันวาคม ๒๕๖๐

๒๐

๒๑

ภาพที่ ๔ : แสดงแผนการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ (4 งวดงาน ม.ค. พ.ค. ก.ย. ธ.ค. 60)

๒. ชื่ อ แผนงาน/โครงการ แผนการบู ร ณาการ การบริ ห ารจั ด การน้า โดยกระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพร่วม ๓๐๖.๑๖๖๔ ล้านบาท จานวน ๓ โครงการ (๑.โครงการก่อสร้างหอ
เรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท
๒. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน ๓๑.๒๐๐ และ
๓. โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ จานวน ๓๓.๗๙๒ ล้านบาท แบบ Doppler ชนิด Dual
Polarization X-band) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมอุตุนิยมวิทยา
ความเป็นมา
แผนงานบูรณาการบริหารและจัดการทรัพยากรน้า สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดการน้าและการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ข้อที่ ๕.๕ การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ และยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๒ วาง
ระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการฯ และ
พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัย ทั้งนี้แผนงานบูรณาการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้าบนดินและน้าใต้ดิน ตั้งแต่ต้น
น้า กลางน้า ปลายน้า โดยจัดหาพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้า ขยายระบบประปาเพื่ อน้าอุปโภคบริโภค
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้า ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ ก่อสร้างแหล่งน้า
ในไร่นาและชุมชน แหล่งน้าบาดาล เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้าเพื่อสร้างความมั่นคงของภาคการผลิต ปรับปรุง
ทางน้า ทางผันน้า พื้นที่รองรับน้านอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทาผังเมือง ระบบป้องกันน้าท่วมชุมชนและ
พื้นที่เศรษฐกิจ และเฝ้าระวังเตือนภัยด้านน้าเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบบาบัดน้าเสีย
ควบคุมระดับน้าเค็ม และลดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด จัดการคุณภาพน้า ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและ
ป้ อ งกั น การพั ง ทลายของดิ น ตลอดจนสนั บ สนุ น จั ด การองค์ ก รลุ่ ม น้ า ระบบฐานข้ อ มู ล และการติ ด ตาม
ประเมินผล โดยมีกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหนึ่งในหน่วยงานสนับสนุน จาก ๕ กระทรวง
๑๔ หน่วยงาน ๒ รัฐวิสาหกิจ ๑ กองทุนและเงินหมุนเวียน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารและจัดการทรัพยากรน้า กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๐๖.๑๖๖๔ ล้านบาท
สาหรับดาเนินการ ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการก่อสร้ างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและจั งหวัด
สุราษฎร์ธานี จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท
๒. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน
๓๑.๒๐๐ ล้านบาท
๓. โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ จานวน ๓๓.๗๙๒๐ ล้านบาท
โดยสนับสนุนเป้าหมายแผนงานบูรณการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เป้าหมายที่ ๖ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัด
๖.๑ มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า แนวทางการดาเนินงานที่ ๖.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสนับสนุ นองค์กรลุ่มน้า ระบบฐานข้อมูลและติดตามประเมิลผล ตัวชี้วัด : ข่าวพยากรณ์อากาศ
และเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๒๒

สรุปผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้ง ๓ โครงการภายใต้แผนงานบูรณา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๐๖.๑๖๖๔ ล้านบาท ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจ่าย จานวน ๒๐๖.๘๘๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๗ ซึ่งต่ากว่า
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ร้อยละ ๘๗ อยู่ที่ร้อยละ ๑๙.๔๓ ถ้าวิเคราะห์จากผลการเบิกจ่าย
ถือว่าไม่บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด แต่หากวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในภาพรวมของ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการคือมีการพัฒนา
เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์มาทาการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลแบบเครือข่าย
เพื่อให้บริการข้อมูลกับประชาชนโดยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ค.ต.ป. ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดาเนินการคัดเลือกแผนงานบูรณา
การบริหารและจัดการทรัพยากรน้า เป็นโครงการที่จะดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ลักษณะที่ ๒ การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
เป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ซึ่งได้
คัดเลื อ กแผนงานบู ร ณาการบริ ห ารและจัดการทรัพยากรน้ า ซึ่งมี กรมอุ ตุนิยมวิ ทยา กระทรวงดิจิ ทัล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยมีกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้า กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ เป็นแผนงานที่จะดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การ
ดาเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
เตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยา และการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการจัดารน้าและการ
สร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อที่ ๕.๕ การจัดการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๒ วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ เน้น
การปรับระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการฯ และพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย
รายละเอียดแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเทศมี
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ทั้งน้าบนดินและน้าใต้ดิน ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า
ปลายน้า โดยจัดหาพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้า ขยายระบบประปาเพื่อน้าอุปโภคบริโภค พัฒนาแหล่ง
กักเก็บน้า ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ ก่อสร้างแหล่งน้าในไร่นาและ
ชุมชน แหล่งน้าบาดาล เชื่อมโยงโครงข่ายลุ่มน้าเพื่อสร้างความมั่นคงของภาคการผลิต ปรับปรุงทางน้า ทางผัน
น้า พื้นที่รองรับน้านอง เขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดทาผังเมือง ระบบป้องกันน้าท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
และเฝ้า ระวังเตือนภัยด้านน้าเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพิ่มประสิทธิภ าพระบบบาบัดน้าเสีย ควบคุมระดับ
น้าเค็ม และลดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด จัดการคุณภาพน้า ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการ
พังทลายของดิน ตลอดจนสนับสนุนจัดการองค์กรลุ่มน้า ระบบฐานข้อมูล และการติดตามประเมินผล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหาจัดการทรัพยากรน้า จานวนทั้งสิ้น ๓๐๖.๑๖๖๔ ล้านบาท สาหรับดาเนินการ
๓ โครงการ ประกอบด้วย
๑. โครงการก่อสร้ างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท
๒๓

๒. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน
๓๑.๒๐๐ ล้านบาท
๓. โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ จานวน ๓๓.๗๙๒ ล้านบาท
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดดังนี้
กรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยา โดยปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งการ
นาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศมาใช้ในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์สาคัญในการเฝ้าระวังและรายงานสภาวะอากาศ
ในพื้ น ที่ โดยเฉพาะการติ ด ตามการเคลื่ อ นตั ว ของกลุ่ ม ฝน พายุ ทั้ ง ในสภาวะปกติ แ ละสภาวะฉุ ก เฉิ น
กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดหาเครื่องเรดาร์ที่ทันสมัยเรียกว่า Doppler ไว้ใช้ในราชการของกรมฯ ตามความ
เหมาะสมของจุดประสงค์ในการใช้ ๓ ชนิดด้วยกัน ซึ่งจะเรียกเรดาร์ทั้ง ๓ ชนิดนี้ว่า เรดาร์ตรวจอากาศ
๑. เรดาร์ตรวจอากาศ X-band เป็นเรดาร์ขนาดเล็ก เหมาะสาหรับใช้ตรวจวัดฝนกาลังอ่อน
ถึงกาลังปานกลาง รัศมีทาการ ๑๐๐ กม. และรัศมีหวังผล ๖๐ กม. เนื่องจากเป็นเรดาร์ขนาดเล็ก มีความยาว
คลื่นสั้น เมื่อกระทบเป้าจะมีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้ามากทาให้เป้าของฝนที่ตรวจได้จากจอเรดาร์มี
ขนาดและรูปร่างผิดจากความเป็นจริงไปมาก
๒. เรดาร์ตรวจอากาศ C-band เป็นเรดาร์ขนาดปานกลาง เหมาะสาหรับใช้ตรวจวัดฝนกาลัง
ปานกลางถึงกาลังแรง รัศมีทาการ ๔๕๐ กม. และรัศมีหวังผล ๒๓๐ กม. เนื่องจากเป็นเรดาร์ขนาดปานกลาง
เมื่อกระทบเป้าจะมีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้าบ้างพอสมควร ทาให้เป้าของฝนที่ตรวจได้จากจอเรดาร์มี
ขนาดและรูปร่างผิดจากความเป็นจริงไปบ้าง มีราคาแพงกว่าและค่าบารุงรักษามากกว่าเรดาร์ X-band
๓. เรดาร์ตรวจอากาศ S-band เป็นเรดาร์ขนาดใหญ่ เหมาะสาหรับใช้ตรวจวัดฝนกาลังแรง
ถึงกาลังแรงมาก รัศมีทาการ ๕๕๐ กม. และรัศมีหวังผล ๒๓๐ กม. เนื่องจากเป็นเรดาร์ขนาดใหญ่เมื่อกระทบ
เป้าจะไม่มีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากเป้าเลย ทาให้เป้าของฝนที่ตรวจได้จากจอเรดาร์มีขนาดและรูปร่างผิด
จากความเป็ น จริ งน้ อยมากหรื อไม่ ผิ ด เลย เป็น เรดาร์ ที่มี ประสิ ท ธิภ าพมากที่สุ ด มี ราคาแพงกว่ า และค่ า
บารุงรักษามากกว่าเรดาร์ C-band และ X-band
ความแตกต่างของเรดาร์ทั้ง ๓ ชนิดสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้
ชนิดของเรดาร์
ความยาวคลื่น (ซ.ม)
ความถี่ (เมกกะเฮิรซ์)
X-band
๓
๑๐,๐๐๐
C-band
๕
๖,๐๐๐
S-band
๑๐
๓,๐๐๐
ในการตรวจฝนของเรดาร์ตรวจวัดเป็นความแรง มีหน่วยเป็น มม./ชม. ดังนี้
ฝนกาลังอ่อน
ความแรง
๐.๑-๕.๐
ฝนกาลังปานกลาง
ความแรง
๕.๑-๒๕.๐
ฝนกาลังแรง
ความแรง
๒๕.๑-๕๐.๐
ฝนกาลังแรงมาก
ความแรง
๕๐.๑ ขึ้นไป
ปัจจุบันเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ สถานีเรดาร์ตรวจ
อากาศประจาภูมิภาค และรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ดังนี้
สถานี เ รดาร์ ตรวจอากาศ ของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ท ยา มี ภ ารกิ จ ในการตรวจ เฝ้ า ระวั งสภาวะอากาศ
โดยเฉพาะการเคลื่ อนตัวของกลุ่มฝน พายุ เพื่อสนับสนุนข้อมูล ประกอบการตัดสินใจสาหรับการพยากรณ์
อากาศประจาวัน และการแจ้งเตือนสภาวะอากาศแก่ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความ
พร้อมป้องกันภัยธรรมชาติที่เกิดจากสภาวะอากาศรุนแรง ตลอดจนใช้ข้อมูลเพื่อกิจการท่องเที่ยว กิจการขนส่ง
การเกษตร รวมทั้งใช้ในภารกิจด้านการพยากรณ์อากาศเพื่อการบินตามสนามบินต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้การ
๒๔

ให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
สาหรับเฝ้าระวังและเตือนสภาวะอากาศมีการเชื่อมโยงแสดงผลข้อมูลเรดาร์จากห้องปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาใน
ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ไปยั ง ส านั ก ตรวจและเฝ้ า ระวั ง สภาวะอากาศ (เครื อ ข่ า ยเรดาร์ ) กรมอุ ตุ นิ ม ยมวิ ท ยา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทาหน้ าที่ตรวจสภาพอากาศโดยทั่วไปและตรวจวัดฝน รวมทั้งตรวจสภาพอากาศเพื่อ
พยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องรวดเร็ว แม่นยา เพิ่มความปลอดภัยของ
ชีวิตและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ในปัจจุบันสถานีเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศ มีทั้งสิ้น ๒๖ สถานี โดยแบ่ง
ภูมิภาคตามลักษณะปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากสภาวะอากาศในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน จึงกาหนด
พิกัด การตั้งสถานีเรดาร์ตรวจอากาศกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ ให้มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะ
เพิ่มขีดความสามารถในการติดตามกลุ่มฝน พายุ ที่เกิดขึ้นจากทะเลอันดามัน และการเคลื่อนตัวของพายุที่
เกิดขึ้นจากบริเวณทะเลจีนใต้ เป็นต้น ดังนี้
(๑) ภาคเหนือ จานวน ๖ สถานี
สถานี
๑.๑ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน
๑.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาลาพูน

ชนิดเรดาร์
X-Band
C-Band

๑.๓ สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย

C-Band

๑.๔ สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี)
๑.๕ สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก
๑.๖ สถานีอตุ ุนิยมวิทยาน่าน (ท่าวังผา)

C-Band
C-Band
C-Band

วัน เดือน ปี ที่รับไว้ใช้ในราชการ
๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๙
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (ปรับปรุงปี
๒๕๖๑)
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(ทดแทนของเดิมที่ติดตั้งเมื่อวันที่ ๑๒
พฤศจิกายน ๒๕๓๖)
ตุลาคม ๒๕๕๑
๕ เมษายน ๒๕๕๖
๕ เมษายน ๒๕๕๙

(๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จานวน ๒ สถานี
สถานี
๒.๑ สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร
๒.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น

ชนิดเรดาร์
C-Band
C-Band

วัน เดือน ปี ที่รับไว้ใช้ในราชการ
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

(๓) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จานวน ๒ สถานี
สถานี
๓.๑ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
๓.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์

ชนิดเรดาร์
C-Band
C-Band

วัน เดือน ปี ที่รับไว้ใช้ในราชการ
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๓

(๔) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก จานวน ๗ สถานี
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

สถานี
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
สถานี เรดาร์ต รวจอากาศสทิ ง พระ จั ง หวั ด
สงขลา
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี

๔.๕ สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)
๒๕

ชนิดเรดาร์
C-Band
C-Band

วัน เดือน ปี ที่รับไว้ใช้ในราชการ
๒๐ เมษายน ๒๕๔๗
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔

C-Band
C-Band

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
ส่งมอบ เมษายน ๒๕๖๑
(ทดแทนของเดิมที่ติดตั้งเมื่อวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๓๖)
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

C-Band

สถานี
๔.๖ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน)

ชนิดเรดาร์
C-Band

๔.๗ สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส

C-Band

วัน เดือน ปี ที่รับไว้ใช้ในราชการ
ส่งมอบ กันยายน ๒๕๖๑
(ทดแทนของเดิมที่ติดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๓๘)
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

(๕) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก จานวน ๔ สถานี
สถานี
๕.๑ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภูเก็ต
๕.๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง
๕.๓ สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่
๕.๔ สถานีอตุ ุนิยมวิทยาตรัง

ชนิดเรดาร์
C-Band
X-Band
C-Band
X-Band

วัน เดือน ปี ที่รับไว้ใช้ในราชการ
๒๖ มกราคม ๒๕๔๙
(ปรับปรุง ๒๕๖๑)
๑๖ มกราคม ๒๕๔๐
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๙
๑๗ มกราคม ๒๕๔๐

(๖) ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร จานวน ๕ สถานี
สถานี
๖.๑ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕

ชนิดเรดาร์
S-Band

สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง
สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก (เขาเขียว)
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท
สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรสงคราม

C-Band
C-Band
C-Band
C-Band

วัน เดือน ปี ที่รับไว้ใช้ในราชการ
กันยายน ๒๕๔๗
(ปรับปรุง ๒๕๖๑)
๑๐ กันยายน ๒๕๔๘
๑๕ กุมภาพันธ์๒๕๕๐
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

 โครงการ ก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท
โครงการนี้ใช้งบประมาณผูกพัน ๒ ปี จานวน ๓๐๒.๕๖๘๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จานวน ๖๑.๓๙๓๖ ล้านบาท และตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท
เป็ น การจั ด สร้ า งทดแทนของเดิ ม ที่ ใ ช้ ง านมา ๒๔ ปี จั ง หวั ด เชี ย งราย ติ ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตั้งเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจ
อากาศเดิมที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ
๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้าข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์มาทา Composite
เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที
ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย
๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลเครือข่าย เพื่อให้บริการข้อมูลกับประชาชน โดย
สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความปลอดภัยและการวางแผนการจัดการ ในระยะสั้นและ
ระยะยาว
๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ๒
ชุด ที่เชียงราย ตาบลบ้ านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และที่สุราษฎร์ธานี ตาบลหั วเตย อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า ๘๐%
๒๖

๓. แผนระยะเวลาดาเนินงาน ทั้งโครงการ ๕๔๐ วัน
เริ่มโครงการเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดโครงการเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ (แผนระยะเวลา
ดาเนินงานแต่ละกิจกรรม)
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียด/วิจารณ์
กันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๕๘
กิจกรรมที่ ๒ ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล
ธันวาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมที่ ๓ อนุมัติลงนามในสัญญา
มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๔ รับเงินล่วงหน้า
มีนาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๕ สั่งผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อม
เมษายน ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐
ก่อสร้างหอเรดาร์
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ งวดที่ ๑ เชียงราย เดือนมกราคม ๒๕๖๐
สุราษฎร์ธานี เดือนเมษายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมอบรม มีนาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)
สิงหาคม ๒๕๖๐
๔. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
๔.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๓๐๗.๕๑๘๐ ล้านบาท
๔.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๓๐๒.๕๖๘๐ ล้านบาท
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ประชาชนในพื้นที่ได้รับสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า
ได้อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยา น่าเชื่อถือ ผ่านเครือข่ายสื่อสารช่องทางต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
และผ่านเครือข่ายเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และของภาคเอกชน
๒) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูล
ที่ได้จากการตรวจวัด และสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อวางแผนจัดการล่วงหน้า
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การน้ า การแจ้ ง เตื อ นภั ย การเตรี ย มการอพยพ การเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม
สาธารณสุข ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูลจากระบบตรวจวัดสภาวะฝนด้วย
เรดาร์ตรวจอากาศ ตลอดจนสภาวะแนวโน้มการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนตกหนัก พายุฤดูร้อน พายุหมุนเขตร้อน
และสภาวะฝนที่แปลกแยกจากฤดูปกติได้อย่างทันท่วงที ทันเหตุการณ์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจใน
การบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้
๔) ผู้ประกอบการในส่วนต่างๆ สามารถนาผลลัพธ์ที่ได้จากระบบสภาวะฝนด้วยเรดาร์ตรวจ
อากาศ ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของตนเองเพื่อเพิ่มรายได้ตลอดจนใช้ในการวางแผนในการดาเนินการต่างๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนัก พายุหมุนเขตร้อน ตลอดจนแนวกาแพงฝน (Squall line) เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๕) ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการเตือนภัย สามารถนาข้อมูลผลการตรวจกลุ่มฝน
ด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Volume Scan มาผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ที่เหมาะสมนาไปใช้ในวิถีการดารงชีวิต การวางแผนจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม
๖. สรุปผลการดาเนินงาน จานวน ๘ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียด/วิจารณ์ : ผลการดาเนินงาน : มีการเผยแพร่ร่าง TOR ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความ
คิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ – ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
๒๗

กิจกรรมที่ ๒ ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล : ผลการดาเนินงาน : มีการประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กาหนด
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สรุ ป ผลการพิจ ารณาเสนอกรมอุตุนิย มวิทยา วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผลปรากฏว่า บริษัท มาร์วิน
เทคโนโลยีส์ จากัด ชนะการประกวดราคาฯ โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นเงิน ๓๐๒.๕๖๘๐ ล้านบาท
กิจกรรมที่ ๓ อนุมัติลงนามในสัญญา : ผลการดาเนินงาน : มีการทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตาม
สัญญาเลขที่ สข.๗๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ ชาระเงินล่วงหน้า : ผลการดาเนินงาน : มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน
๔๕.๓๘๕๒ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๕ สั่งผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมก่อสร้างเรดาร์ : ผลการดาเนินงาน :
การสั่งผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ : ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ก่อสร้างหอเรดาร์ :
เชียงราย ดาเนินการก่อสร้างหอเรดาร์เรียบร้อยแล้ว เปิดใช้งาน ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เป็นไปตามแผน
สุร าษฎร์ธ านี ดาเนินการล่ าช้ากว่าที่กาหนดตามแผน ๒๕๒ วัน เนื่องจากได้รับ
อนุญาตจากกองทัพอากาศให้ใช้พื้นที่ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยบริษัทฯ ได้เข้าดาเนินการเมื่อวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อดาเนินการรื้อถอนหอเรดาร์เดิม และสร้างหอเรดาร์ใหม่ ซึ่งได้ดาเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จจานวน ๘ ชั้น
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ : ผลการดาเนินงาน
เชียงราย ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
สุราษฎร์ธานี ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตรวจรับงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมอบรม : ผลการดาเนินงาน
เชียงราย ดาเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน
๒๕๖๐ ดาเนินการอบรม จานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่
๒๗ มีนาคม – ๗ เมษายน ๒๕๖๐
สุราษฎร์ธานี ผู้รับจ้างดาเนินการก่อสร้างหอเรดาร์ใหม่ โครงสร้างฐานรากวางจาน
สายอากาศชั้น ๙ ตบแต่งห้อง พื้น ฝ้า ชั้น ๑, ๕, ๖, และชั้น ๗
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) : ผลการดาเนินงาน
เชียงราย ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙
พฤษภาคม ๒๕๖๐
สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดาเนินการก่อสร้างหอเรดาร์ใหม่ คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑)
๗. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของเจ้าของโครงการ เป็นต้น)
เชียงราย ไม่มี
สุราษฎร์ธานี ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ พร้อมหอเรดาร์
ตามแผนที่กาหนด เนื่องจากกองทัพอากาศอนุญาตให้ใช้พื้นที่ล่าช้ากว่าแผน เป็นจานวน ๒๕๒ วัน
๘. ความก้าวหน้าการดาเนินการ
๘.๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๘.๒ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของแผนงานทั้งโครงการ
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๒๘

 โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน ๓๑.๒๐๐๐ ล้านบาท
โครงการนี้ใช้ งบประมาณผูกพัน ๒ ปี จานวน ๑๕๑.๒๗๖๖ ล้านบาท โดยตั้งงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๓๑.๒๐๐๐ ล้านบาท และตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๒๐.๐๗๖๖ ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้
เป็นการทดแทนของเดิมที่ใช้งานมา ๒๒ ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๘
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจ
อากาศเดิมที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ
๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้าข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์มาทา Composite
เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในลักษณะสภาพอากาศร้ายได้ทันท่วงที
ทั้งในสภาวะที่ก่อนจะเกิดภัย และระหว่างเกิดภัย
๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลเครือข่าย เพื่อให้บริการข้อมูลกับประชาชน โดย
สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความปลอดภัยและการวางแผนการจัดการ ในระยะสั้นและ
ระยะยาว
๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler พร้อมอุปกรณ์และหอเรดาร์ ๑
ชุด ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
เชิงคุณภาพ : ข่าวพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า ๘๐%
๓. แผนระยะเวลาดาเนินงาน ทั้งโครงการ ๕๔๐ วัน
เริ่มโครงการเดือนมกราคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดโครงการเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (แผนระยะเวลา
ดาเนินงานแต่ละกิจกรรม)
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียด/วิจารณ์
กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒ ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล
ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๓ อนุมัติลงนามในสัญญา
ธันวาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๔ รับเงินล่วงหน้า
มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๕ สั่งผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อม
มกราคม – กันยายน ๒๕๖๐
ก่อสร้างหอเรดาร์
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อม
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑
อบรม
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)
มิถุนายน ๒๕๖๑
๔. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑
๔.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จานวน ๑๕๖.๐๐๐๐ ล้านบาท
๔.๒ งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๑๕๑.๒๗๖๖ ล้านบาท
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ประชาชนในพื้นที่ได้รับสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าได้
อย่างรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยา น่าเชื่อถือ ผ่านเครือข่ายสื่อสารช่องทางต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
และผ่านเครือข่ายเตือนภัยของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และของภาคเอกชน
๒๙

๒) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่
ได้จากการตรวจวัด และสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อวางแผนจัดการล่วงหน้า
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การน้ า การแจ้ ง เตื อ นภั ย การเตรี ย มการอพยพ การเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม
สาธารณสุข ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบข้อมูลจากระบบตรวจวัดสภาวะฝนด้วยเรดาร์
ตรวจอากาศ ตลอดจนสภาวะแนวโน้มการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนตกหนัก พายุฤดูร้อน พายุหมุนเขตร้อน และ
สภาวะฝนที่แปลกแยกจากฤดูปกติได้อย่างทันท่วงที ทันเหตุการณ์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนตัดสินใจในการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้
๔) ผู้ ประกอบการในส่ วนต่างๆ สามารถนาผลลั พธ์ที่ได้จากระบบสภาวะฝนด้วยเรดาร์ตรวจ
อากาศ ไปใช้สนับสนุนกิจกรรมของตนเองเพื่อเพิ่ มรายได้ตลอดจนใช้ในการวางแผนในการดาเนินการต่างๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนัก พายุหมุนเขตร้อน ตลอดจนแนวกาแพงฝน (Squall line) เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
๕) ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานด้านการเตือนภัย สามารถนาข้อมูลผลการตรวจกลุ่มฝนด้วย
เรดาร์ตรวจอากาศ แบบ Volume Scan มาผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่
เหมาะสมนาไปใช้ในวิถีการดารงชีวิต การวางแผนจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสม
๖. สรุปผลการดาเนินงาน จานวน ๘ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียด/วิจารณ์ : ผลการดาเนินงาน : มีการเผยแพร่ร่าง TOR ผ่านทาง
เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความ
คิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๒ ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล : ผลการดาเนินงาน : มีการประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๙ สรุปผลการพิจารณาเสนอกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า บริษัท จีโนแมทช์
จากัด ชนะการประกวดราคาฯ โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นเงิน ๑๕๑.๒๗๖๖ ล้านบาท
กิจกรรมที่ ๓ อนุมัติลงนามในสัญญา : ผลการดาเนินงาน : มีการทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตาม
สัญญาเลขที่ สข.๙๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๔ ชาระเงินล่วงหน้า : ผลการดาเนินงาน : มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน
๒๒,๖๙๑,๔๙๐บาท เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๕ สั่งผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมก่อสร้างเรดาร์ : ผลการดาเนินงาน :
การสั่งผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ : ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ก่อสร้างหอเรดาร์ :
- เข้าสารวจสถานที่สร้างหอเรดาร์ เมื่อวันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- ดาเนินการทดสอบดินตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
- ดาเนินการตอกเสาเข็ม
ดาเนินการทารากฐานชั้นที่ ๑
- ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งหอเรดาร์ ใ หม่ ปั จ จุ บั น ก าลั ง เทคานชั้ น ๔ พร้ อ ม
ประกอบ แบบเสาของชั้น ๔ จากจานวน ๙ ชั้น
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ : ผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดาเนินการ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๑ ได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๓๐

กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมอบรม : ผลการดาเนินงาน
ตามแผนผู้รับจ้างจะดาเนินการภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ – พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) : ผลการดาเนินงาน
ตามแผนจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
๗. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของเจ้าของโครงการ เป็นต้น)
การดาเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ เรื่องการให้ความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในอานาจของ
กระทรวงฯ ซึ่งไม่สามารถควบคุมระยะเวลาในการลงนามในสัญญาฯ
๘. ความก้าวหน้าการดาเนินการ
๘.๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๗๓ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
๘.๒ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของแผนงานทั้งโครงการ
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)

๓๑

 โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ จานวน ๓๓.๗๙๒ ล้านบาท (แบบ Doppler ชนิด
Dual Polarization X-band)
กรมอุตุนิย มวิทยาจั ดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อใช้ในภารกิจที่สาคัญคือใช้ในการตรวจ
เฝ้าระวัง และรายงานสภาวะอากาศสาหรับงานพระราชพิธีต่างๆ และใช้สนับสนุนภารกิจในการตรวจเฝ้าระวัง
สภาวะอากาศในกรณีฉุกเฉินจากสภาวะอากาศรุนแรงในพื้นที่จุดบอดตามหุบเขา รวมทั้งสารองฉุกเฉินกรณีที่
เรดาร์ตามสถานีหลักเกิดเหตุขัดข้อง หรือชารุด โดยปกติรถเรดาร์จะมีอายุการใช้งานประมาณ ๑๐-๑๕ ปี
เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ของเครื่ อ งเรดาร์ จ ะเสื่ อ มสภาพตามอายุ ก ารใช้ ง าน และบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ได้ ย กเลิ ก
สายการผลิต รวมทั้งอะไหล่ทาให้ไม่สามารถจัดหาอะไหล่มาทาการซ่อมแซมได้ (บริษัทผู้ผลิตจะมีการสารอง
อะไหล่ไว้ประมาณ ๑๐ ปี)
การพยากรณ์อากาศและการคานวณปริมาณน้าฝนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการ
ตรวจวัด ข้อ มู ล จากสถานี ต รวจอากาศและสถานี ตรวจวั ดน้ าฝนที่ ก ระจายอยู่ทั่ ว ประเทศในแต่ล ะจุ ดซึ่ ง มี
ระยะห่างของแต่ละสถานีมากกว่าค่ามาตรฐานที่จะนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นค่ากลางในพื้นที่ทั่วไป โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในบริเวณต้นน้าของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงชัน หลาย
หน่วยงานทั้งที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลจึงต้องการวัดระยะไกลโดยใช้
เรดาร์ตรวจอากาศ พิสัยไกลระยะทาการ ๒๔๐ – ๔๘๐ กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทย
ซึ่งการตรวจอากาศด้วยเรดาร์เช่นนี้แม้ว่าจะมีผลดีในด้านพื้นที่ที่ครอบคลุมแต่ก็จะมีผลกระทบในเชิงลึกใน
บริเวณที่ไกลออกไปจากสถานีเรดาร์เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของกลุ่มฝนในทางตั้ง ที่
สาคัญอย่างยิ่งก็คือการบดบังของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนในแต่ละลุ่มน้าย่อยในลาน้าสาขาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
และคาบของการตรวจอากาศที่กาหนดไว้แน่นอนและไม่ต่อเนื่องจึงไม่สามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาคานวณหา
ปริมาตรของน้าฝนที่ไหลลงสู่บริเวณลุ่มน้าย่อยหรือในพื้นที่นั้นๆ ได้ ทาให้การพยากรณ์และออกคาเตือนภัยเกิด
ความล่าช้า ไม่ทันต่อเหตุการณ์ อันส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
หรือใกล้กับพื้นที่นั้น ๆ
ดังนั้น รถเรดาร์ ตรวจอากาศเคลื่ อนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจจับกลุ่ มฝน ฝนฟ้า
คะนอง รวมทั้งรายงานความแรงของฝน ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝน ในบริเวณที่จุดอับไม่
สามารถตรวจพบโดยเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศประจาสถานี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ อีกทั้งยังสามารถ
นามาใช้ในการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและรวบรวมข้อมูลได้มากขึ้น สาหรับวิเคราะห์สภาพอากาศหรือน้าท่วม
ช่วยให้นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยาและทันเวลา ทั้งนี้ได้มีการนาไปติดตั้งเพื่อตรวจอากาศ
ทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิดประจาสถานีที่ชารุดขัดข้องรอการซ่อมแซมหรือได้รับภารกิจเร่งด่วนที่
ได้รับมอบหมายพิเศษ เช่น ภารกิจตรวจสภาวะอากาศเพื่อถวายความปลอดภัยในพระราชพิธีสาคัญต่างๆ
รวมถึงช่วยในการพยากรณ์อากาศระยะสั้นสาหรับประชาชนทั่วไป การพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบินและใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน ตลอดจนช่วยในการเตือนภัยและเตรียมการป้องกันน้าท่วม
แจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนต่อไป
รถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ของกรมอุตุนิยมวิทยามีจานวน ๒ คัน
๑) รถเรดาร์เคลื่อนที่แบบ Doppler ชนิด Single Horizontal Polarization X-band (รถ ๖
ล้อ)รับไว้ใช้ในราชการตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ มีอายุการใช้งาน ๒๑ ปี ปัจจุบันมีสภาพชารุด รอจาหน่าย ทั้งนี้ ได้มีการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาใหม่ทดแทน โดยขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เป็นรถ
เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่แบบ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band
๒) รถเรดาร์เคลื่อนที่แบบ Doppler ชนิด Dual Horizontal Polarization C-band
(รถ ๔ ล้อ) รับไว้ใช้งานในราชการตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ มีอายุการใช้งาน ๑๔ ปี ปัจจุบันยังใช้งานอยู่ แต่มีอุปกรณ์
บางรายการชารุดและเสื่อมสภาพ
๓๒

โครงการนี้ใช้งบประมาณผูกพัน ๒ ปี จานวน ๔๘.๗๙๒๐ ล้านบาท โดยตั้งงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จานวน ๑๕.๐๐๐๐ ล้านบาท และตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๓๓.๗๙๒๐ ล้านบาท
เพื่อเป็นการทดแทนของเดิม แบบ Doppler ชนิด Single Horizontal Polarization
X-band ที่จัดหาตั้งแต่ ปี ๒๕๓๙ มีอายุการใช้งาน ๒๑ ปี ปัจจุบันมีสภาพชารุด รอจาหน่ายโดยมีรายละเอียด
โครงการ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band
Radar วัดปริมาตรน้าฝนที่เหมาะสมมาใช้ในราชการของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ที่
จาเป็น และสามารถนาไปสารองในกรณีที่สถานีตรวจอากาศเรดาร์หลักขัดข้อง
๑.๒ เพื่อให้การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแม่นยามากขึ้น
๑.๓ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถ
พัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้หน่วยงานอื่ นๆ นาไปพัฒนาและต่อยอดในด้านวิเคราะห์วิจัย
สาหรับการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์น้าท่า การเตือนภัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมได้
๒. ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ Doppler ชนิด Polarization X-band
Radar ๑ คัน แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เชิงคุณภาพ : - ข่าวพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า ๘๐%
- รถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. แผนระยะเวลาดาเนินงาน ทั้งโครงการ ๗๒๐ วัน
เริ่มโครงการเดือตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน ๒๕๖๐ (แผนระยะเวลา
ดาเนินงาน แต่ละกิจกรรม)
กิจกรรม
ช่วงระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียด/วิจารณ์
ตุลาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมที่ ๒ ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘
กิจกรรมที่ ๓ อนุมัติลงนามในสัญญา
มกราคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๔ รับเงินล่วงหน้า
มกราคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๕ สั่งผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมก่อสร้าง
มกราคม – กันยายน ๒๕๕๙
หอเรดาร์
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ งวดที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ พร้อมอบรม
ตุลาคม ๒๕๕๙ – สิงหาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)
กันยายน ๒๕๖๐
๔. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
งบประมาณตามสัญญาจ้าง จานวน ๔๘.๗๙๒๐ ล้านบาท
๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) สามารถตรวจจับ กลุ่มฝน ฝนฟ้าคะนอง รวมทั้งรายงานความแรงของฝน ทิศทางและ
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนในบริเวณจุดอับที่ไม่สามารถตรวจพบโดยเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศประจา
สถานี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ ตลอดจนสามารถนามาใช้ในการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและรวบรวมข้อมูลได้
๓๓

มากขึ้น สาหรับวิเคราะห์สภาพอากาศหรือน้าท่วม ซึ่งช่วยให้นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา
และทันเวลา
๒) ผู้ใช้ข้อมูลและประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลผลการตรวจที่ละเอียดขึ้น ใน
การคาดหมายลักษณะอากาศระยะสั้นได้ดีเที่ยงตรงยิ่งขึ้น
๓) สามารถบอกปริ ม าณน้ าฝน ในบริ เ วณที่ รั ศ มี ท าการตรวจของรถเรดาร์ ต รวจอากาศ
เคลื่อนที่ตรวจวัดได้ เช่น ป่าเขา ต้นน้า ซึ่งเป็นจุดอับ ที่สถานีหลักไม่สามารถตรวจวัดได้ หรือใช้ในการสารอง
เพื่อสถานีหลักขัดข้อง
๔) สามารถช่วยในการเตือนภัยและเตรียมการป้องกันน้าท่วม แจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
ระดับจังหวัด อาเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๕) สามารถตรวจสอบสถานภาพการทางานของรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่ อนที่ จากกรม
อุตุนิยมวิทยา(ส่วนกลาง) ได้
๖. สรุปผลการดาเนินงาน จานวน ๘ กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ กาหนดรายละเอียด/วิจารณ์ : ผลการดาเนินงาน : มีการเผยแพร่ร่าง TOR ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเข้ามาวิจารณ์ เสนอแนะ หรือมีความ
คิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ ๒ – วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
กิจ กรรมที่ ๒ ประกาศประกวดราคา/พิจารณาผล : ผลการดาเนินงาน : มีการประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๘ – วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ กาหนดยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๙ สรุปผล
การพิจารณาเสนอกรมอุตุนิยมวิทยา วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซแอนติฟิค
รีเสิร์ช ชนะการประกวดราคาฯ โดยเสนอราคาต่าสุด เป็นเงิน ๔๘.๗๙๒๐ ล้านบาท
กิจกรรมที่ ๓ อนุมัติลงนามในสัญญา : ผลการดาเนินงาน : มีการทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ตามสัญญาเลขที่ สข.๗๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ ชาระเงินล่วงหน้า : ผลการดาเนินงาน : มีการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% เป็นเงิน
๗.๓๑๘๘ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
กิจกรรมที่ ๕ สั่งผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ : ผลการดาเนินงาน :
การสั่งผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ : ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๖ ส่งมอบเครื่องมือ และอุปกรณ์ : ผลการดาเนินงาน
ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๗ ติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ พร้อมอบรม : ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการอบรมเมื่อวันที่ ๑๕ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๘ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) : ผลการดาเนินงาน
ส่ งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุ ดท้ าย) และตรวจรั บเรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่ อวั นที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๗. ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน (เช่น สาเหตุความล่าช้าของเจ้าของโครงการ เป็นต้น)
- ไม่มี ๘. ความก้าวหน้าการดาเนินการ
๘.๑ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙
๘.๒ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งโครงการ
(กรณีโครงการมีแผนต่อเนื่องมากกว่า ๑ ปี)
๓๔

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ/แผนงาน/มาตรการ
ค.ต.ป. ประจากระทรวง ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผนงาน/โครงการที่จะดาเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผลโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการประเภทที่ ๑ แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ มี ๒ ลักษณะ ได้แก่
ลั ก ษณะที่ ๑ เป็ น แผนงาน/โครงการประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ คื อ โครงการยกระดั บ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ กิ จ กรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ า ย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ วงเงิน
๑๓,๐๐๐ ล้านบาท (โครงการเน็ตประชารัฐ)
โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการลักษณะที่ ๑ ดังนี้
๑. เพื่ อ ประเมิ น ความถู กต้ อ งของโครงการ ความเหมาะสมของวั ตถุ ป ระสงค์ เป้า หมาย
งบประมาณ กรอบการดาเนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด ผลกระทบโครงการ
๒. เพื่ อ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ รั บ ผิ ด ชอบและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ สั ง เกตการ
ดาเนินงาน สอบถามปัญหาอุปสรรค และเก็บข้อมูลผลงานที่ได้จากโครงการ และให้ข้อเสนอแนะระหว่างการ
ดาเนินโครงการ
๓. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ลั ก ษณะที่ ๒ เป็ น แผนงาน/โครงการภายใต้ แ ผนงานบูร ณาการตามยุท ธศาสตร์ก ารจั ดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ค.ต.ป. ประจากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
กระทรวง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ จานวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน คือ แผนการบูรณาการ
การบริหารจัดการน้า โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพร่วม ๓๐๖.๑๖๖๔ ล้านบาท
จานวน ๓ โครงการ (๑. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจั งหวัดเชียงรายและจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท ๒. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จานวน ๓๑.๒๐๐ ล้านบาทและ ๓. โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ จานวน
๓๓.๗๙๒ ล้านบาท แบบ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band)
โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการลักษณะที่ ๒ ดังนี้
๑. เพื่อดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ ภายใต้แผนงานบูรณา
การบริหารและจัดการทรัพยากรน้า ได้ดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานที่กาหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร
๒. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
๓. เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓๕

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : แบบรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ
คือการดาเนินการภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ (แผนงานสาคัญ
ตามที่ ค.ต.ป. ก าหนด) กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามแบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจากระทรวง ประกอบด้วย
(๑) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ (ป.คก. ๑)
(๒) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร (ป.คก. ๒)
(๓) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ(ป.คก. ๓)
(๔) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ (ป.คก. ๔)
(๕) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ (ป.คก. ๕)
(๖) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ (ป.คก. ๖)
(๗) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ (ป.คก. ๗)
(๘) สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม (ป.คก. ๘)
โดยให้ดาเนินการตามแบบประเมินผล ป.คก. ๑ – ป.คก. ๘ ดังนี้

๓๖

การรายงานครัง้ ที่ ๒
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตาม
ยุทธศาสตร์สาคัญ และกลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ :
แผนงานสาคัญตามที่ ค.ต.ป. กาหนด)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ของ ค.ต.ป. ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓๗

ลักษณะที่ ๑ เป็นแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการ
ยกระดั บ โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ กิ จ กรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ ายอิ นเทอร์ เ น็ต ความเร็ วสู ง ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
วงเงิน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท (โครงการเน็ตประชารัฐ)

๓๘

แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
(กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ)
ลักษณะที่ ๑ เป็นแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
วงเงิน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท (โครงการเน็ตประชารัฐ)
แบบประเมินผล ป.คก. ๑ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและ
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ควร
ประเมินผล
เหมาะสม
ปรับปรุง
(๑) การกาหนดวัตถุประสงค์โครงการ ความ 
สอดคล้องกับ
สอดคล้ องกั บนโยบายส าคั ญ (ยุ ทธศาสตร์
๑. นโยบายรัฐบาล “Thailand 4.0” ด้วยการ
ประเทศ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
นาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
๒. ยุ ท ธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี ยุท ธศาสตร์ ที่ ๒
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การลงุ
ทนพั ฒ นาโ คร งสร้ า งพื้ น ฐ านด้ า นระบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบั บ ที่ ๑๒ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔.๗ การพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ พัฒนา
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล อาทิ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๔. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
มีความเหมาะสม เพราะตามเป้าหมายติดตั้งโครงข่าย
(๒) การวางแผน และการกาหนดกิจกรรมการ 
ให้ครอบคลุม ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน มีแผนการติดตั้ง ดังนี้
ปฏิบัติงาน
พ.ค.๖๐ ติดตั้ง ๓,๐๙๙ หมู่บ้าน (สะสม ๓,๐๙๙)
มิ.ย.๖๐ติดตั้ง ๒,๘๐๐ หมู่บา้ น (สะสม ๕,๘๙๙)
ก.ย.๖๐ ติดตั้ง ๘,๒๐๐ หมู่บ้าน (สะสม ๑๔,๐๙๙)
ธ.ค.๖๐ ติดตั้ง ๑๐,๖๐๑ หมู่บ้าน (สะสม ๒๔,๗๐๐)
ปัจจุบัน ติดตั้งได้รวมทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๐ ยอดติดตั้งสะสม ๑๙,๙๑๐ หมู่บ้าน

๓๙

ผลการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ควร
เหมาะสม
ปรับปรุง
(๓) ผลผลิ ต และการก าหนดตั วชี้ วั ดระดั บ 
ผลผลิ ตของโครงการฯ เปรียบเทียบกับงบประมาณ
ผลผลิต
๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ทีไ่ ด้รับในการดานินโครงการ และ
เปรียบเทียบจากเป้าหมาย จานวนหมู่ คือ ๒๔.๗๐๐
หมู่ บ้ าน และจั ดหาอุ ปกรณ์ ทั้ ง ๕ อุ ปกรณ์ ในการ
ติดตั้ง เพื่อให้สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงได้ และการใช้ประโยชน์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ประเมินได้ว่ามีความคุ้มค่าอย่างมาก และเหมาะสม
อย่างยิ่ง
(๔) ผลลั พธ์ และการก าหนดตั วชี้ วั ดระดั บ 
หมู่ บ้ า นในประเทศไทย สามารถใช้ บ ริ ก าร
ผลลัพธ์
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
(๕) การศึ กษาผลกระทบโครงการ (ก่อนเริ่ ม 
มี การก าหนดพื้ นที่ เป้ าหมายโครงการ (หมู่ บ้ าน
ดาเนินการ)
เป้าหมาย) โดยคณะทางานพิจารณากาหนดพื้นที่
เป้ าหมายโครงการยกระดั บโครงสร้ างพื้ นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ
(คณะทางานร่วม ดศ. และ กสทช.)
(๖) ประโยชน์ที่คาดหวังจากโครงการ

ประโยชน์
๑. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม รองรับ
การขยายโครงข่ ายในอนาคต ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ต
๒. ลดความเหลื่อมล้าของประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการภาครัฐ (ด้านการศึกษา สาธารณสุข
เกษตร และอื่นๆ) ผ่ านอินเทอร์เน็ต เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
๓. เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ใน
การค้าขายออนไลน์
(๗) ความเหมาะสมของงบประมาณ

มีความเหมาะสม โดยมีหมู่ บ้านในพื้นที่เป้าหมาย
๒๔,๗๐๐ หมู่ บ้ า น ได้ รั บการติ ดตั้ ง โครงข่ า ย
อิ นเทอร์ เน็ ต ความเร็ ว สู งและมี จุ ดให้ บริ การ
อินเทอร์เน็ตสาธารณะความเร็ว 30/10 หมู่บ้านละ ๑
จุด จากวงเงินงบประมาณ ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท
(๘) ความพร้ อมและการสนั บสนุ น ด้ าน

มอบหมาย บมจ.ทีโอที ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความ
วิชาการ/บุคลากร/อุปกรณ์และเทคโนโลยี
เชี่ ย วชาญด้ า นโครงข่ า ยโทรคมนาคม เป็ น
ผู้ดาเนินการ
(๙) ความพร้ อมและการสนั บสนุ นด้านพื้นที่

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน ให้การสนับสนุน บมจ. ทีโอที
ดาเนินการ
ในการเลือกจุดติดตั้งบริการ Wi-Fi หมู่บ้านละ ๑ จุด
(สภาพพื้นที่/สภาวะแวดล้ อม/การสนับสนุ น
และดูแลรักษาอุปกรณ์ปลายทาง
จากชุมชน/ความเพียงพอของทรั พยากรการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง)
(๑๐) การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน : การกาหนดจุด
(ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย)
ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะประจาหมู่บ้านเป็น
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล

๔๐

ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
ควร
เหมาะสม
ปรับปรุง

(๑๑) อื่น ๆ (ระบุ)

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
การประชาคมร่วมกันของคนในหมู่บ้าน
ภาครัฐ : การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้า
ส่ วนภู มิ ภาค (กฟภ.) กระทรวงมหาดไทย ให้ การ
สนับสนุนการพาดสายโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนาแสง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สนั บสนุ น
รายชื่อ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ภาคเอกชน : สมาคมโทรคมนาคมมี แผนการ
ด าเนิ นงานที่ จะต่ อยอดการใช้ ประโยชน์ จาก
โครงการฯ
ภาคประชาชน : ผู้นาชุมชน อาทิ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ฯลฯ มีส่วนช่วยดูแลอุปกรณ์ปลายทางของโครงการ
ใน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้านเป้าหมาย

แบบประเมินผล ป.คก. ๒ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร
ความเหมาะสม และการใช้ประโยชน์
ของทรัพยากร
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา
ปัจจัยนาเข้าโครงการ/ทรัพยากร
อุปสรรค
ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ปรับปรุง
(๑) งบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม
(ความเพียงพอ/ความเหมาะสม)
และเพียงพอ ในการดาเนินโครงการ
ตามเป้าหมาย ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
(๒) วัสดุอุปกรณ์การดาเนินงานโครงการ

เป็ น ไปตามแผนการจั ด หาวั ส ดุ
อุปกรณ์ สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการดาเนินโครงการที่ได้มาตรฐาน
โดย บมจ.ที โอที และคณะท างาน
กากับฯ ได้ดาเนินตรวจสอบอุปกรณ์
ผลการตรวจสอบและประเมินเป็นไป
ตามกระบวนการ (กฎ ระเบียบพัสดุฯ)
ขั้ นตอนการจั ดหาวั สดุ อุ ปกรณ์ ทุ ก
ประการ
(๓) บุคลากร

บมจ.ที โอที มี จ านวนบุ คลากรที่ มี
(ความเพียงพอ/การบริหารจัดการ)
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จานวน
เพี ยงพอในการด าเนิ นงาน และมี
เจ้ าหน้ าที่ ที่ มี ความพร้ อมอยู่ ทั่ ว
ประเทศ

๔๑

(๔) องค์ความรู้
(ขั้ นตอนการด าเนิ นงาน/การด าเนิ นงาน
ตามเทคนิควิชาการ)



บมจ.ทีโอที เป็นหน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคม
อาทิ การจั ดหาอุ ปกรณ์ การติ ดตั้ ง
อุปกรณ์ การบ ารุงรั กษา ตลอดจน
การทดสอบอุปกรณ์ ทดสอบการใช้
งานต่าง ๆ และในขั้นตอนการติดตั้ง
โครงข่ายได้รับการสนับสนุนจาก การ
ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) และการ
ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) อีกด้วย

(๕) อื่น ๆ (ระบุ)
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก ไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต
ดี หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดี พบข้อสังเกตบ้างเล็กน้อย แต่อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม
ได้ทั้งหมด
พอใช้ หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมพอใช้ พบข้อสังเกตหลายประการ แต่ส่วนใหญ่ยังสามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการในภาพรวม
ควรปรับปรุง หมายถึง การดาเนินงานพบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสาคัญที่ควรนาไป
ปรับปรุง

๔๒

แบบประเมินผล ป.คก. ๓ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา
อุปสรรค
กระบวนการดาเนินงาน
ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ปรับปรุง
(๑) การบริหารแผนงาน/โครงการตามกาหนด 
เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
โครงการ การติ ดตั้ งโครงข่ าย
ปัจจุบัน ติดตั้งได้รวมทั้งสิ้น
๑๙,๙๑๐ หมู่บ้าน ณ วันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ซึ่ งพบว่ าติ ดตั้ งได้ จ านวนที่
มากกว่าแผนที่กาหนดไว้
(๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน

โครงการ ขณะนี้มีการเบิก
งบประมาณไปแล้ว ๓ งวด
จานวนรวม
๘,๙๓๖,๐๘๒,๒๐๔.๙๐ บาท
(๓) การดาเนินงานอื่น ๆ
ข้อค้นพบ

๑. มี การด าเนิ นการติ ดป้ าย
แสดงขั้นตอนการใช้งานทุกจุด
ติดตั้ง
๒. บมจ.ที โอที มี การสาธิ ต
วิธีการเข้าใช้งาน Wi-Fi ให้แก่
ป ร ะ ช า ช น ใ น ห มู่
บ้านเป้าหมาย
๓. มีการกากับการดาเนินงาน
โดยคณะก ากั บการด าเนิ น
โครงการฯ ประกอบด้วย ผู้แทน
จากหน่ วยงานภาครั ฐ ต่ าง ๆ
และมีผู้ สังเกตการณ์คุณธรรม
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส
และให้มีการดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน
๔. มี ค.ต.ป. ประจากระทรวง
เป็นผู้ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผล กระบวนการ
ด าเนิ น งานตามแผนงาน/
โครงการฯ

๔๓

ภาพรวมของกระบวนการดาเนินงาน

สรุ ปภาพรวมการด าเนิ น
โครงการฯ คื อ เป็ นไปตาม
แผนการดาเนินงานโครงการฯ
และเป็ นไปตามแผนการ
เบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีการ
กากับการดาเนินงานโครงการฯ
ด้ วยคณะก ากั บการด าเนิ น
โครงการฯ มีองค์ประกอบ จาก
ผู้ แทนจากหน่ วยงานภาครั ฐ
ต่ าง ๆ และมี ผู้ สั งเกตการณ์
คุ ณธรรม ซึ่ งแสดงให้ เห็ นถึ ง
ความโปร่ งใส และมี ค.ต.ป.
ประจากระทรวง เป็นผู้ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมิ นผล
กระบวนการด าเนิ นงานตาม
แผนงาน/โครงการฯ

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง การดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา/การดาเนินกิจกรรม
เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดตามแผนทุกขั้นตอน/มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่
กาหนด
ดี หมายถึงการดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา/โดยอาจมีบางกิจกรรม
ดาเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนกาหนด แต่ยังสามารถดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กาหนด/การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
พอใช้ หมายถึงการดาเนิน งานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่แผนงานกาหนดเล็กน้อย/มี
กิจกรรมดาเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนกาหนด และส่งผลให้การดาเนินโครงการแล้วเสร็จล่าช้า
กว่าระยะเวลาที่กาหนดเล็กน้อย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึง การดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่กาหนดไว้มาก/
การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๔๔

แบบประเมินผล ป.คก. ๔ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ
เป้าหมาย
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณ
สายเคเบิลใยแก้วนาแสงให้
ครอบคลุมหมู่บ้าน จานวน
๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน และจัด
ให้มีจุดให้บริการ Wi-Fi
แบบไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่าง
น้อยหมู่บ้านละ ๑ จุด
ให้บริการ ที่ระดับ
ความเร็วไม่ต่ากว่า 30
Mbps/10 Mbps
(Download/Upload)

ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลผลิต
ห มู่ บ้ า น
เป้ าหมาย
สามารถใช้
อินเทอร์เน็ต
ความเร็ วสู ง
ภายใน ๑๒
เดือน

ความสาเร็จระดับผลผลิต
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ปัญหา/อุปสรรค
ปรับปรุง
ติ ด ตั้ ง 
ข้อค้นพบ
โครงข่ า ยได้
สามารถเพิ่มจุดติดตั้ง
จานวน
และความเร็ วการ
๑๙,๙๑๐
ให้บริการ ให้เหมาะสม
หมู่ บ้ า น ณ
กับจานวนประชากร
วั น ที่ ๓ ๑
ตุ ล า ค ม
ข้อสังเกต
ควรจัดหาเครื่องสารอง
๒ ๕ ๖ ๐
ไฟ (UPS) เพื่อเป็นการ
ซึ่ งมากกว่ าที่
ส ารองไฟฟ้ า ให้ กั บ
ก าหนดใน
หมู่บ้าน
แผนงาน
ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึงมีผลการดาเนินงานส าเร็จสู งกว่ าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิ ตที่กาหนด หรือ มี
ความสาเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป
ดี หมายถึ ง มี ผ ลการด าเนิ น งานส าเร็ จ เท่ า กั บ เป้ า หมาย/ตั ว ชี้ วั ด ผลผลิ ต ที่ ก าหนด หรื อ มี
ความสาเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ - ๘๐
พอใช้ หมายถึงมีผลการดาเนินงานสาเร็จต่ากว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนดเล็กน้อย หรือ
มีความสาเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐
ควรปรับปรุ ง หมายถึง มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนด หรือมี
ความสาเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐

๔๕

แบบประเมินผล ป.คก. ๕ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ
ตัวชี้วัด
ระดับ
ผลลัพธ์
หมู่บ้านใน
ประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๓
สามารถใช้
บริการ
อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ผลการดาเนินงาน

ดีเด่น
ดศ. และ กสทช. ได้ 
มี ก ารหารื อ โดยมี
การแบ่ งพื้ นที่ การ
ดาเนินงาน
ดศ.รั บผิ ดชอบ
หมู่ บ้ านในพื้ นที่
Zone C ๒๔,๗๐๐
หมู่บ้าน
กสทช. รับผิดชอบ
หมู่ บ้ านในพื้ นที่
Zone C ๑๕,๗๓๒
หมู่ บ้ าน และพื้ นที่
Zone C+ (ชาย
ข อ บ ) ๓ ,๙ ๒ ๐
หมูบ่ ้าน

ความสาเร็จระดับผลลัพธ์
ดีมาก

ดี

พอใช้ ควรปรับปรุง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ปัญหา/อุปสรรค
ในส่ วนพื้ นที่ ของ ดศ.
๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน บมจ.ที
โอที สามารถติดตั้งโครงข่าย
ได้ แล้ วจ านวน๑๙,๙๑๐
หมู่ บ้ า น ณ วั น ที่ ๓๑
ตุ ล า ค ม ๒ ๕ ๖ ๐
ซึ่งมากกว่าแผนที่กาหนดใน
แผนงาน

หมายเหตุ
ดีเด่น หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐
ดีมาก หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๘๑ – ๙๐
ดี หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ – ๘๐
พอใช้ หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐
แบบประเมินผล ป.คก. ๖ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา/อุปสรรค
ผลกระทบ
ผลกระทบ ผลกระท
ทางบวก* บทางลบ*
(๑) ผลกระทบด้านนโยบายรัฐบาล
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
เพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เข้าถึงการค้าขาย

ออนไลน์ (e-Commerce) และเป็นการกระจายรายได้สู่
ผู้ประกอบการ หรือผู้ รับเหมางานติดตั้งในพื้นที่ ในการ
ติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
(๓) ผลกระทบด้านสังคม/วัฒนธรรม
ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายทั้งสิ้น (๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน)

สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สื่อโซเชียลต่าง ๆ จานวน
ประมาณ ๑๒,๓๘๘,๘๔๐ คน (ข้อมูลจากจานวนครัวเรือน
ของหมู่ บ้ านเป้ าหมาย ของส านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ปี
๔๖

ผลกระทบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ ผลกระท
ทางบวก* บทางลบ*

(๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม



(๕) ผลกระทบทางด้านเทคโนโลยี



(๖) ผลกระทบด้านประชาชน/ชุมชน
พืน้ ที่โครงการ และด้านอื่น ๆ



ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา/อุปสรรค
๒๕๕๙) ที่อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางค่านิยม และ
แนวทางดาเนินชีวิตตามประเพณี วัฒนธรรม ในพื้นที่
ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ในการพาดสายโครงข่ายบน
เสาไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง
และการปั กเสารองรั บสายและอุ ปกรณ์ ไปตามแนวเสา
ไฟฟ้า ซึ่งไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
ใช้สายเคเบิลใยแก้วนาแสง (Optical Fiber Cable) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยี แบบมี สาย ที่ ส่ งสั ญญาณทางแสง และมี
ความเร็วในการรับ-ส่ง ข้อมูลความเร็วสูงที่สุดในปัจจุบัน
และมีจุดให้บริการปลายทางที่สามารถกระจายสัญญานไป
ยังอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้งาน
หมู่ บ้ านห่ างไกล สามารถเข้ าถึ งบริ การอิ นเทอร์ เน็ ต
ความเร็วสูงจุดติดตั้ง Wi-Fi เป็นที่รวมตัวของเยาวชนที่เข้า
มาใช้บริการอินเทอร์เน็ตหลั งเลิกเรียน และในวันเสาร์ อาทิ ตย์ และในหมู่ บ้ านที่ ห่ างไกลขาดแคลนช่ องการ
ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก มีการใช้บริการ Wi-Fi ในการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลนอกหมู่บ้าน

ภาพรวมของผลกระทบโครงการ

พบว่ าเป็ นไปในเชิ งบวก ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อสั งคม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเน็ตประชารัฐที่
มุ่งหวังให้ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
การศึกษา การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การสร้าง
รายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชน และเปิ ดตลาดออนไลน์ ไ ด้ ซึ่ ง
ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หมายเหตุ
- ผลกระทบทางบวก* เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ
- ผลกระทบทางลบ* เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ

๔๗

แบบประเมินผล ป.คก. ๗ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ
ประเด็น
ประสิทธิภาพผลการดาเนินงาน
(๑) ความส าเร็ จของโครงการ เมื่ อเที ยบกั บความเหมาะสมของ อยู่ระหว่างการดาเนินโครงการ เพื่อติดตั้งโครงข่าย
งบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ
ให้ ครอบคลุ ม ๒๔,๗๐๐ หมู่ บ้ านเป้ าหมาย โดย
เบิกจ่ายงบประมาณ งวดที่ ๓ จานวนเงินรวมทั้งสิ้น
๘,๙๓๖,๐๘๒,๒๐๔.๙๐ ล้ านบาท (จากวงเงิ น
๑๓,๐๐๐ ล้านบาท)
(๒) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับการตอบสนองต่อการแก้ไข ประชาชนในหมู่ บ้ านเป้ าหมาย สามารถเข้ าถึ ง
ปัญหาให้กับชุมชน/ประชาชนในพื้นที่
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และสามารถเข้าใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสู งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
(๓) ผลผลิ ตของโครงการ เมื่ อเที ยบกั บโครงการอื่ นในลั กษณะ เป็นโครงการลงทุนสร้างโครงข่ายขนาดใหญ่ของ
เดียวกันโดยใช้งบประมาณการดาเนินโครงการเท่าหรือใกล้เคียงกัน ภาครัฐครั้งแรก เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น
เป็นการเช่าใช้โครงข่ายเพื่อให้บริการ อาทิ โครงการ
ของโรงเรียน กศน.ตาบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ
โรงเรียน ตชด.
สรุ ปภาพรวมโครงการ ซึ่ งโครงการอยู่
ระหว่างดาเนินการ เป็นลงทุนสร้างโครงข่ายขนาด
ใหญ่ของภาครัฐครั้งแรก คานึงถึงประสิทธิภาพด้าน
ภาพรวมการประเมินผลประสิทธิภาพโครงการ
การใช้ประโยชน์จากโครงการ การบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการใช้บริการ และมุ่งเน้น
การใช้ประโยชน์จากโครงข่ ายเน็ ตประชารั ฐของ
ประชาชนเป็นหลัก
แบบประเมินผล ป.คก. ๘ : สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม
ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม
รายงานผลการดาเนินงาน
(๑) การดาเนินโครงการภาพรวม บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย บรรลุ วั ตถุ ประสงค์ และเป็ นไปตามเป้ าหมาย
ตามแผนงานที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
โครงการที่วางไว้ ซึ่งสามารถติดตั้งโครงข่ายได้แล้ว
จ านวน ๑๙,๙๑๐ หมู่ บ้ า น ณ วั น ที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมากกว่าที่กาหนดในแผนงาน
(๒) การดาเนินงานพบข้อบกพร่อง หรือมีปัญหาอุปสรรคที่สาคัญต่อ - ในบางจุด บมจ.ทีโอที ไม่ดาเนินการตามขั้นตอน
การดาเนินโครงการในเรื่องสาคัญด้านใดบ้าง และมีผลต่อการดาเนิน ขออนุ ญาตพาดสายของ การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค
โครงการอย่างไร รวมทั้งได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร (กฟภ.) ซึ่ง กฟภ. ได้อนุโลมให้พาดสายก่อน และได้
มีการแก้ ไขโดยให้ บมจ.ที โอที ดาเนิ นการให้ ขอ
อนุญาตให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ของ
กฟภ.
- การสร้างความรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ยังขาด
ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นการนา
๔๘

ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม

รายงานผลการดาเนินงาน

(๓) การบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ
มีปัญหา/อุปสรรคในเรื่องใดบ้าง การดาเนินงานบรรลุตามแผนงานที่
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
(๔) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ เกิดประโยชน์ใน
ด้านใดบ้าง ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับประโยชน์จาก
การดาเนินโครงการนี้มากน้อยเพียงใด อย่างไร
(๕) ปัญหา และอุปสรรคที่สาคัญโดยภาพรวมจากการดาเนินงานตาม
โครงการคื อปั ญหาด้ านใด มี ข้ อเสนอแนะ หรื อแนวทางในการ
ดาเนินการอย่างไร

(๖) ข้ อคิ ดเห็ น และข้ อเสนอแนะ เพื่ อให้ ส่ วนราชการหรื อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ

๔๙

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในพั้นที่ และควรให้ความรู้
ความเข้าใจถึงประโยชน์ของบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็ วสู งในการสร้ างรายได้ และยกระดั บ
คุ ณภาพชี วิ ต เป็ นสิ่ งจ าเป็ นที่ ต้ องมี การด าเนิ น
ต่อไปหลังจากมีการติดตั้งโครงข่ายเข้าถึงหมู่บ้านแล้ว
วงเงินงบประมาณที่ ดศ. ได้รับจัดสรร ๑๓,๐๐๐
ล้านบาท เพียงพอต่อการดาเนินโครงการ ซึ่ง บมจ.
ทีโอที เสนอค่าใช้จ่าย ๑๑,๓๖๑ ล้านบาท (ต่ากว่า
วงเงินงบประมาณ) โดยงวดที่ ๓ จานวนเงินรวม
ทั้งสิ้น ๘,๙๓๖,๐๘๒,๒๐๔.๙๐ ล้านบาท
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย สามารถเข้าถึง
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยมีการติดตั้งจุด
บริการ Wi-Fi โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
หมู่บ้านละ ๑ จุด
ข้ออุปสรรค
ด้านการปฎิบัติงาน การดาเนินการขั้นตอนของ
กฟภ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
ด้านการสร้ างการรั บรู้ ควรสร้างการรับรู้ให้ กั บ
ประชาชนในพื้น ที่ยังขาดความเข้าใจในการใช้งาน
และการใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นการนาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เข้ามาในพั้นที่
ด้านการสร้างประโยชน์ ควรให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงประโยชน์ของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสู ง
เกี่ยวกับการสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต
เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมีการดาเนินต่อไปหลังจากมี
การติดตั้งโครงข่ายเข้าถึงหมู่บ้านแล้ว
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมี การสร้ างความรั บรู้ ให้ แก่ ประชาชนใน
พื้นที่ ได้เข้าใจถึงประโยชน์ของบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง เกี่ยวกับการสร้างรายได้ และยกระดับ
คุ ณภาพชี วิ ต เพื่ อให้ เกิ ดการใช้ งานโครงข่ ายที่
จัดสร้างขึ้น
๒. ควรบูรณาการการใช้ประโยชน์ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงของโครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุ ข
และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม

รายงานผลการดาเนินงาน

(๗) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ต้องนาเสนอหน่วยงานกลาง เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น (แผนงาน/งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/กฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ ) เป็นต้น

เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการลงทุนสูงโดยภาครัฐ
เพื่อให้ให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการใช้
ประโยชน์โครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ข้อมูลและ
บริการภาครัฐที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน และ
เกิ ดการใช้ ประโยชน์ ที่ สู งสุ ด มี ข้ อเสนอแนะต่ อ
หน่วยงานกลาง ดังนี้
๑. ส านั กงบประมาณ ควรสนั บสนุ น
งบประมาณการบ ารุ งรั กษา และงบประมาณ
บุคคลากรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
๒.ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สนับสนุนให้เกิด
แผนการบู ร ณาการการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
โ ค รง ข่ าย เ น็ ต ป ระ ช า รั ฐ ร่ ว มกั น กั บ ทุ ก
หน่วยงาน
(๘) ประเด็นและข้อเสนอแนะ ที่จะนาเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และ ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานต่าง ๆ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีข้อสั่งการเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง มาใช้ ประโยชน์ โครงข่ ายที่ สร้ างขึ้ น
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๕๐

ลักษณะที่ ๒ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม เป็ น หน่ ว ยงานสนั บ สนุ น ๓๐๖.๑๖๖๔ ล้ า นบาท
จานวน ๓ โครงการ
(ประเภทก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์)
๑. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท
๒. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จานวน ๓๑.๒๐๐ ล้านบาท
(ประเภทรถเรดาร์)
๓. โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ จานวน ๓๓.๗๙๒ ล้านบาท แบบ
Doppler ชนิด Dual Polarization X-band)

๕๑

แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
การรายงานครั้งที่ ๒
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
(กลุม่ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ)
ลักษณะที่ ๒ การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนงานบูรณาการบริหารและจัดการทรัพยากรน้า
ประเภทก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์
๑. โครงการก่อสร้ างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท (งบประมาณผูกพัน ๒ ปี จานวน ๓๐๒.๕๖๘๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จานวน ๖๑.๓๙๓๖ ล้านบาท ตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท) และ
๒. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน ๓๑.๒๐๐๐
ล้านบาท (งบประมาณผูกพัน ๒ ปี จ านวน ๑๕๑.๒๗๖๖ ล้านบาท ตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน
๓๑.๒๐๐๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๑๒๐.๐๗๖๖ ล้านบาท)
แบบประเมินผล ป.คก. ๑ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและ
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ควร
ประเมินผล
เหมาะสม
ปรับปรุง
(๑) การกาหนดวัตถุประสงค์โครงการ 
โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ
ความสอดคล้ องกับนโยบายส าคั ญ
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และโครงการ
(ยุ ทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด/กลุ่ ม
ก่อสร้ างหอเรดาร์ และติ ดตั้ งเครื่องตรวจอากาศจั งหวั ด
จังหวัด)
ประจวบคีรีขันธ์
มีวัตถุประสงค์: ๑) เพื่อพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ ด้ วยการทดแทนเครื่ องเรดาร์ ตรวจ
อากาศเดิ มที่ ใช้ งานมานานและเสื่ อมสภาพ ๒) เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการนาเข้าข้อมูลผลการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์มาทา Composite เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนภัยให้
รวดเร็ วยิ่ งขึ้ น ๓) เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบประมวลผล
เครือข่าย ให้บริการข้อมูลกับประชาชน โดยสามารถเข้าถึง
และใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทั้งด้านความปลอดภัยและ
การวางแผนการจัดการ ในระยะสั้นและระยะยาว
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๒ การวางระบบบริหาร
จั ดการน้ าให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ ยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรร
งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อ ๕.๒
๕๒

ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและ
ควร
ประเมินผล
เหมาะสม
ปรับปรุง

(๒) การวางแผน และการก าหนด
กิจกรรมการปฏิบัติงาน



(๓) ผลผลิต และการกาหนดตัวชี้วัด
ระดับผลผลิต



(๔) ผลลัพธ์ และการกาหนดตัวชี้วัด
ระดับผลลัพธ์



(๕) การศึกษาผลกระทบโครงการ
(ก่อนเริ่มดาเนินการ)



ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับ
ระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการฯ และพัฒนา
คลั งข้ อมู ล ระบบพยากรณ์ อากาศ และการเตื อนภั ย
ตลอดจนแผนงานบูรณาการบริหารและจัดการทรัพยากร
น้า เพื่อให้ประเทศมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน แนวทางที่ ๖.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้า ระบบฐานข้อมูล
และติดตามประเมินผล ตัวชี้วัด : ข่าวพยากรณ์อากาศและ
เตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
มีการวางแผนและการกาหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน
เป็ นขั้ นตอน ตั้ งแต่ เริ่ มต้ นโครงการจนสิ้ นสุ ดโครงการ
จานวน ๘ กิจกรรม ซึ่งจากผลการดาเนินงานพบว่า การ
ก่อสร้ างหอเรดาร์ และติ ดตั้ งเครื่องตรวจอากาศจั งหวั ด
เชียงราย เป็นไปตามแผนที่กาหนดในเรื่องการก่อสร้าง การ
ติดตั้ง การฝึกอบรม การตรวจวัด เว้นแต่การก่อสร้างหอ
เรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่ามีความล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดเนื่องจากไม่สามารถ
ส่ ง มอบพื้ น ที่ ส าหรั บ สถานี เ รดาร์ ไ ด้ และจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์มีความล่าช้าในกระบวนการพัสดุขั้นตอน
การลงนามในสัญญา
ผลผลิตของการดาเนินโครงการ คือ การก่อสร้างหอ
เรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศแบบ Doppler ที่
จังหวัดเชียงราย สุราษฎร์ธานี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลการดาเนินงาน พบว่า ผลผลิตมีคุณภาพดี แต่อาจมี
ข้อจากัดในบางบริเวณที่สภาพภูมิประเทศมีภูเขาสูงและมี
การรบกวนจากคลื่นความถี่แทรกซ้อนบ้าง ทาให้ไม่
สามารถตรวจวัดได้ ดังนั้นจึงควรหาวิธีการปรับแต่งและ
ควบคุมความถี่ที่รบกวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลลั พธ์ ของการด าเนิ นโครงการ คื อ ข่ าวพยากรณ์
อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้องแม่นยา
ผลการด าเนิ น งาน พบว่ า ผลลั พ ธ์ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์สามารถตรวจวัดสภาพอากาศดีและร้ายได้ซึ่ง
สามารถให้ บริการกับหน่วยงานและผู้ รับบริ การได้ตาม
ต้ องการเกิ ดความปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ นของ
ประชาชน
ไม่มีการศึกษาผลกระทบโครงการเนื่องจากเป็นการ
จัดหาทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ

๕๓

ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการติดตาม ตรวจสอบและ
ควร
ประเมินผล
เหมาะสม
ปรับปรุง
(๖) ประโยชน์ที่คาดหวังจากโครงการ

(๗) ความเหมาะสมของงบประมาณ



(๘) ความพร้อมและการสนับสนุน
ด้านวิชาการ/บุคลากร/อุปกรณ์และ
เทคโนโลยี



(๙) ความพร้อมและการสนับสนุน
ด้านพื้นที่ดาเนินการ
(สภาพพื้นที่/สภาวะแวดล้อม/การ
สนับสนุนจากชุมชน/ความเพียงพอ
ของทรัพยากรการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้อง)



(๑๐) การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้
เสีย)
(๑๑) อื่น ๆ (ระบุ)




๕๔

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
เป็ นการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพระบบประมวลผลจาก
เครือข่ายเรดาร์ของประเทศไทย เพื่อให้บริการข้อมูลกับ
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเหมาะสม
สามารถจัดหาเครื่องตรวจอากาศเรดาร์ที่มีคุณภาพสูงได้
จากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
พบว่า กรมอุตุนิยมวิทยามีความพร้อมในทุกด้าน ทั้ง
ด้านวิ ชาการ ด้ านปฏิ บั ติ การ และความเชี่ ยวชาญของ
บุคลากร แต่ทั้งนี้ บุคลากรที่ มีอยู่ยังมีจานวนไม่เพียง
พอที่จะรองรับการปฏิบัติงาน
มีความพร้อมในตาแหน่งพื้นที่ติดตั้ง ที่จังหวัดเชียงราย
จั งหวั ดสุ ราษฏร์ ธานี และจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ แต่
ติ ดขั ดในเรื่ องระเบี ยบและการขอใช้ พื้ นที่ ของหน่ วย
ราชการ (กองทัพอากาศ) ในการติดตั้งเครื่องเรดาร์ในพื้นที่
สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีทาให้เกิดความ
ล่ าช้ าในการส่ งมอบพื้ นที่ ต่ อคู่ สั ญญาของกรม
อุตุนิยมวิทยา
ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องให้
การสนับสนุนในการจัดหาเครื่องเรดาร์ เนื่องจากสามารถใช้
ประโยชน์ได้โดยตรงจากผลการตรวจและการเตือนภัย
การด าเนิ นโครงการมี ความเหมาะสม ไม่ ว่ าจะเป็ น
โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ
จังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงโครงการ
ก่อสร้างหอเรดาร์และตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เนื่องจากมีความสอดคล้องกับแนวทางแผนงานบูรณาการ
บริ หารจั ดการทรั พยากรน้ า แนวทางที่ ๖.๑.๑ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่ มน้า
ระบบฐานข้อมูลและติดตามประเมินผล ตัวชี้วัด : ข่าว
พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

แบบประเมินผล ป.คก. ๒ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร
ความเหมาะสม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากร
ปัจจัยนาเข้าโครงการ/
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค
ทรัพยากร
ดีมาก ดี พอใช้ ควร
ปรับปรุง
(๑) งบประมาณ
งบประมาณที่ ได้ รั บการจั ดสรรมี ความเหมาะสม

(ความเพียงพอ/ความเหมาะสม)
สามารถจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่มีคุณภาพสูงได้
(๒) วัสดุอุปกรณ์การดาเนินงาน 
วัสดุอุปกรณ์การดาเนินโครงการมีความพร้อมและ
โครงการ
คุณภาพดีกว่าเครื่องเรดาร์เดิม
(๓) บุคลากร (ความเพียงพอ/การ
ข้อค้นพบ : บุคลากรความมีความเชี่ยวชาญและทางาน

บริหารจัดการ)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อสั งเกต : จ านวนบุ คลากรมี ไม่ เพี ยงพอต่ อการ
ปฏิบัติงาน ในแต่ละศูนย์อุตุนิยมวิทยา อีกทั้งควรได้รับ
การฝึกอบรมสาหรับเทคนิค เทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจ
อากาศด้วยเรดาร์แบบใหม่
(๔) องค์ความรู้
ข้อสังเกต : บุคลากรทั้งในส่วนปฏิบัติงานตรวจและ

(ขั้นตอนการดาเนินงาน/การ
บุคลากรในสายวิชาการ ควรได้รับการฝึกอบรม เพิ่มองค์
ดาเนินงาน ตามเทคนิควิชาการ)
ความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้ผลผลิตใหม่ๆ จากเครื่องตรวจ
เรดาร์ที่จัดหามาซึ่งเป็นเครื่องที่ให้ผลผลิตหลากหลาย
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายภารกิจ
(๕) อื่น ๆ (ระบุ)
ข้อค้นพบ : การก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจ

อากาศจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามแผนที่กาหนดในเรื่อง
การก่อสร้าง การติดตั้ง การฝึกอบรม และการตรวจวัด
ข้อสังเกต : - ควรเพิ่มองค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยีขั้น
สู ง ในการตรวจอากาศด้ ว ยเรดาร์ แบบใหม่ เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ผลผลิตใหม่ๆ จากเครื่องตรวจเรดาร์ที่จัดหา
มาซึ่ งเป็ นเครื่องที่ ให้ ผลผลิ ตหลากหลายและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายภารกิจ
- การก่ อสร้างหอเรดาร์ และติ ดตั้ งเครื่องตรวจอากาศ
จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่ ามี ความล่ าช้ ากว่ าแผนที่
กาหนดเนื่องจากจะต้องขอใช้พื้นที่จากหน่วยงานอื่นทา
ให้การดาเนินงานล่าช้ากว่าแผน
- การก่ อสร้างหอเรดาร์ และติ ดตั้ งเครื่องตรวจอากาศ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความล่ าช้าในกระบวนการ
พัสดุขั้นตอนการลงนามในสัญญา
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก ไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต
ดี หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดี พบข้อสังเกตบ้างเล็กน้อย แต่อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด
พอใช้ หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมพอใช้ พบข้อสังเกตหลายประการ แต่ส่วนใหญ่ยังสามารถควบคุมได้ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินโครงการในภาพรวม
ควรปรับปรุง หมายถึง การดาเนินงานพบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสาคัญที่ควรนาไปปรับปรุง

๕๕

แบบประเมินผล ป.คก. ๓ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค
กระบวนการดาเนินงาน
ดีมาก ดี พอใช้
ควร
ปรับปรุง
(๑) การบริหารแผนงาน/
ข้อค้นพบ : มีการวางแผนและการกาหนดกิจกรรม

โครงการตามกาหนดระยะเวลา
การปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจน
สิ้นสุดโครงการ จานวน ๘ กิจกรรม ซึ่งจากผลการ
ดาเนินงานพบว่า การก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้ง
เครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามแผนที่
กาหนดในเรื่องการก่อสร้าง การติดตั้ง การฝึกอบรม
การตรวจวัด
ข้ อสั งเกต : การก่ อสร้ างหอเรดาร์ และติ ดตั้ ง
เครื่ องตรวจอากาศจั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี พบว่ ามี
ความล่ าช้ ากว่ าแผนที่ก าหนดเนื่ องจากได้ รับการ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่ติดตั้งล่าช้า
- การก่ อสร้ างหอเรดาร์ และติ ดตั้ งเครื่ องตรวจ
อากาศจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ มี ความล่ าช้ าใน
กระบวนการพัสดุขั้นตอนการลงนามในสัญญา
(๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจ

อากาศจั งหวั ดเชี ยงรายและจั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท และโครงการก่อสร้าง
หอเรดาร์และตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จ านวน ๓๑.๒๐๐๐ ล้ านบาท รวมทั้ งสิ้ น
๒๗๒.๓๗๔๔ ล้ านบาท มี เป้ าหมายการเบิ กจ่ าย
งบลงทุนที่รัฐบาลกาหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ร้ อยละ ๘๗ (๒๓๖.๙๖๕๗ ล้ านบาท) ซึ่ งผลการ
เบิกจ่าย ณ วั นที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มี จานวน
๑๗๓.๐๙๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๕๕ ต่า
กว่ าเป้ าหมายการเบิ กจ่ ายงบลงทุ น อยู่ ที่ ร้ อยละ
๒๓.๔๕ ผลมาจากแผนการดาเนินงานการก่อสร้างหอ
เรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัด สุราษฎร์
ธานี มี ความล่ าช้ ากว่ าแผนที่ ก าหนด และการ
ก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ
ที่ จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ มี ความล่ าช้ า ใน
กระบวนการพัสดุขั้นตอน การลงนามในสัญญา
(๓) การดาเนินงานอื่น ๆ

๕๖

ภาพรวมของกระบวนการ
ดาเนินงาน



ข้อค้นพบ : กระบวนการดาเนินงานโครงการใน
ภาพรวมการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจ
อากาศจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
เว้นแต่การก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจ
อากาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่ามีความล่าช้ากว่า
แผนที่กาหนดเนื่องจากได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
ติดตั้ งล่ าช้า และการก่อสร้างหอเรดาร์และติ ดตั้ ง
เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
ความล่าช้าในกระบวนการพัสดุขั้นตอนการลงนามใน
สัญญา
ข้อสังเกต : ก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณ ควรมี
การศึกษาและเตรียมการให้พร้อมในเรื่องของ
คุณลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ตลอดจน
การขอใช้พื้นที่ หากมิใช่พื้นที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง การดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา/การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนดตามแผนทุกขั้นตอน/มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด
ดี หมายถึงการดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา/โดยอาจมีบางกิจกรรมดาเนินการไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขเวลาที่แผนกาหนด แต่ยังสามารถดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด/การเบิกจ่ายงบประมาณตาม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
พอใช้ หมายถึงการดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่แผนงานกาหนดเล็กน้อย/มีกิจกรรมดาเนินการไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขเวลาที่แผนกาหนด และส่งผลให้การดาเนินโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดเล็กน้อย/การ
เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึง การดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่กาหนดไว้มาก/การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๕๗

แบบประเมินผล ป.คก. ๔ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ
ความสาเร็จระดับผลผลิต
ตัวชี้วัดระดับ
ผลการ
เป้าหมาย
ควร
ผลผลิต
ดาเนินงาน ดีมาก ดี พอใช้
ปรับปรุง
เครื่ องเรดาร์ ตรวจ จั ดหาพร้ อมติ ดตั้ ง ติ ดตั้ งเครื่ อง 
อากาศฯ จ านวน ๓ เครื่ องเรดาร์ ตรวจ เรดาร์ ต รวจ
เครื่ อ ง ณ จั ง หวั ด อากาศฯ ที่ จั งหวั ด อากาศฯ ที่
เชี ยงราย สุ ราษฎร์ เชียงราย แล้วเสร็ จ จั ง ห วั ด
ธานีประจวบคีรีขันธ์ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น เชียงราย แล้ว
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ เสร็จพร้อมใช้
๒๕๖๐
งาน
จั ดหาพร้ อมติ ดตั้ ง ติ ดตั้ งเครื่ อง

เครื่ องเรดาร์ ตรวจ เรดาร์ ต รวจ
อากาศฯ ที่จังหวัดสุ อากาศฯ
ราษฎร์ ธ านี แล้ ว ที่จังหวัด
เสร็ จพร้ อมใช้ งาน สุ ราษฎร์ ธานี
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ แล้วเสร็จ
๒๕๖๑
พร้ อมใช้ งาน
ปีงบประมาณ
๒ ๕ ๖ ๑
(เมษายน)
จั ดหาพร้ อมติ ดตั้ ง อยู่ ระหว่ าง

เครื่ องเรดาร์ ตรวจ ก า ร
อากาศฯ ที่ อาเภอ ดาเนินงาน
หั ว หิ น จั งหวั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ์
แล้ วเสร็ จพร้ อมใช้
งานปี งบประมาณ
๒๕๖๑

ข้อค้นพบ/
ข้อสังเกต/ปัญหา/
อุปสรรค
-

มี ค วามล่ า ช้ า
กว่าแผนที่ กาหนด
เนื่ อ งจากติ ด ขั ด
ในเรื่ องขั้ นตอนที่
จะด าเนิ นการตาม
ระเบี ยบการขอใช้
พื้นที่จากหน่วยงาน
ภ า ย น อ ก
(กองทัพอากาศ)
มีความล่าช้าใน
กระบวนการพั สดุ
ขั้นตอนการลงนาม
ในสัญญา

หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึงมีผลการดาเนินงานสาเร็จสูงกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตทีก่ าหนด หรือ มีความสาเร็จตามตัวชี้วดั ระดับผลผลิตคิดเป็นร้อย
ละ ๘๑ ขึ้นไป
ดี หมายถึงมีผลการดาเนินงานสาเร็จเท่ากับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนด หรือ มีความสาเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ
๗๑ - ๘๐
พอใช้ หมายถึงมีผลการดาเนินงานสาเร็จต่ากว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตทีก่ าหนดเล็กน้อย หรือมีความสาเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่
ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึง มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตทีก่ าหนด หรือมีความสาเร็จตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ ๖๐

๕๘

แบบประเมินผล ป.คก. ๕ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ
ความสาเร็จระดับผลลัพธ์
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
ผลการดาเนินงาน
ควร
ปัญหา/อุปสรรค
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้
ปรับปรุง
ข่ าวพยากรณ์ อากาศ ประชาชนได้ รั บข้ อมู ล

และการเตื อนภั ย ข่ า วสาร การบริ ก าร
ธ ร รม ช า ติ ต่ อก า ร ข้ อมู ลจากผลการตรวจ
เปลี่ ย นแปลงสภาพ สภาพปัจจุบันของอากาศ
ภู มิ อากาศมี ความ ได้อย่ างถูกต้อง รวดเร็ว
ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ตรงกับความต้องการ
ละ ๘๐
หมายเหตุ
ดีเด่น หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐
ดีมาก หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๘๑ – ๙๐
ดี หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ – ๘๐
พอใช้ หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐

แบบประเมินผล ป.คก. ๖ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา/อุปญสรรค
ผลกระทบ ผลกระทบ
ทางบวก* ทางลบ*
(๑) ผลกระทบด้านนโยบาย
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ ส่งผลกระทบในเชิง

รัฐบาล
บวกเนื่ องจากเป็ นไปตามนโยบายของรั ฐบาลในด้ านการบริหาร
จัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นระบบพยากรณ์อากาศ และการ
เตื อนภั ย สอดคล้ องกั บโครงการก่ อสร้ างหอเรดาร์ และติ ดตั้ ง
เครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และตรวจอากาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งผลที่ได้จากการดาเนินโครงการดังกล่ าวทาให้การตรวจสภาพ
อากาศด้ วยเรดาร์ สามารถตรวจได้ ครอบคลุ มในพื้ นที่ ภาคเหนื อ
ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคกลาง กทม. บริเวณอ่าวไทย
และทะเลอันดามันบางส่วน ให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานได้
เป็นอย่างดี ในเรื่องของการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิ ทยาประกอบการ
ตัดสินใจในด้านต่างๆ ตามความต้องการ
(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน หรือผู้ใช้บริการนาข้อมูลข่าวสาร

ส าคั ญไปใช้ ในวางแผนการประกอบอาชี พ โดยเฉพาะธุ รกิ จ
การเกษตร ธุรกิจการท่องเที่ ยว ธุรกิจก่อสร้าง เป็นต้น เป็นการ
หลีกเลี่ ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศร้าย ส่ งผลต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕๙

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ ผลกระทบ
ทางบวก* ทางลบ*


ผลกระทบ
(๓) ผลกระทบด้านสังคม/
วัฒนธรรม
(๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม



(๕) ผลกระทบทางด้าน
เทคโนโลยี



(๖) ผลกระทบด้านประชาชน/
ชุมชนพื้นที่โครงการ
(๗) ผลกระทบด้านอื่น ๆ (ระบุ)
ภาพรวมของผลกระทบ
โครงการ



หมายเหตุ
- ผลกระทบทางบวก*
- ผลกระทบทางลบ*




ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา/อุปญสรรค
เกิดการบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลประชาชน หน่วยงานต่างๆ สามารถนาข้อมูลไปใช้
ในการด าเนิ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บการด ารงชี พ สั งคมและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น
ชุ มชนได้ รั บการเตื อนภั ยจากสภาพอากาศร้ ายและสามารถ
บริหารจัดการภัย หรือหลีกเลี่ยงภัยได้
กรมอุตุนิยมวิทยา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูล นาไปผลิตการบริการ รวมถึงการเตือนภัยที่มีคุณภาพ
และความรวดเร็วทันการณ์ เพิ่มขึ้น
ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร คาเตือน อย่างรวดเร็ว ตรงตาม
ต้องการ
พบว่ าเป็ นไปในเชิ งบวกก่อให้ เกิดประโยชน์ต่ อสั งคม เนื่องจาก
สามารถให้บริการข้อมูลกับประชาชน โดยเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้
อย่ างรวดเร็ ว เป็ นประโยชน์ ทั้ งด้ านความปลอดภั ยในชี วิ ตและ
ทรั พย์ สิ น และการวางแผนการจั ดการในเรื่ องต่ างๆ ตามความ
ต้องการ โดยเฉพาะการเกษตร การท่องเที่ยว เป็นต้น

เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ
เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ

แบบประเมินผล ป.คก. ๗ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ
ประเด็น
ประสิทธิภาพผลการดาเนินงาน
(๑) ความส าเร็ จของโครงการ เมื่ อเที ยบกั บความ
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ดาเนินโครงการ
สามารถจัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่มีคุณภาพสูงได้
(๒) ผลผลิตของโครงการ เมื่อเทียบกับการตอบสนองต่อ สามารถตอบสนอง ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ
การแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน/ประชาชนในพื้นที่
แก่ประชาชน ในพื้นที่ ที่เสี่ยงภัย
(๓) ผลผลิ ตของโครงการ เมื่อเทียบกับโครงการอื่นใน
มีผลผลิตสามารถสนับสนุนภารกิจด้านการพยากรณ์อากาศ การ
ลักษณะเดียวกันโดยใช้งบประมาณการดาเนินโครงการ เตือนภัยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา
เท่าหรือใกล้เคียงกัน
การด าเนิ นโครงการมี ความคุ้ มค่ าเมื่ อเปรี ยบเที ยบระหว่ าง
งบประมาณที่ใช้จัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศกับผลที่ได้จากการ
ดาเนินโครงการ เนื่องจากสามารถแก้ ไขปัญหาให้ กับชุ มชนหรื อ
ภาพรวมการประเมินผลประสิทธิภาพโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย ตลอดจนผลผลิตที่ได้สามารถสนับสนุน
ภารกิ จด้ านการพยากรณ์ อากาศ การเตื อนภั ยได้ อย่ างถู กต้ อง
ทันเวลา
๖๐

แบบประเมินผล ป.คก. ๘ : สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม
ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม
รายงานผลการดาเนินงาน
(๑) การดาเนินโครงการภาพรวม บรรลุวัตถุประสงค์และ
การดาเนินโครงการในภาพรวมทั้งโครงการก่อสร้างหอเรดาร์และ
เป้าหมายตามแผนงานที่กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
ติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
รวมถึ งโครงการก่ อสร้ างหอเรดาร์ และตรวจอากาศจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินโครงการคือ ๑)
มีการพัฒนาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการ
ทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศเดิมที่ใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ
๒) มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้าข้อมูลผลการตรวจอากาศ
ด้วยเรดาร์มาทา Composite มาใช้ในการแจ้งเตือนภัยให้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ๓) เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลเครือข่าย ให้บริการ
ข้อมูลกับประชาชน โดยสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ทั้งด้านความปลอดภัยและการวางแผนการจัดการ ในระยะสั้นและ
ระยะยาว อีกทั้ง มีความสอดคล้องกับแนวทางแผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า แนวทางที่ ๖.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้า ระบบฐานข้อมูลและติดตาม
ประเมินผล ตัวชี้วัด : ข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติมี
ความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สาหรับการวางแผนและการกาหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานมีการ
ดาเนินการเป็นขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้ นสุ ดโครงการ
จานวน ๘ กิจกรรม ซึ่งจากผลการดาเนินงานพบว่า การก่อสร้างหอ
เรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามแผน
ที่กาหนดในเรื่องการก่อสร้าง การติดตั้ง การฝึกอบรม การตรวจวัด
เว้นแต่การก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พบว่ามีความล่าช้ากว่าแผนที่กาหนดเนื่องจากได้รับ
การอนุญาตให้ใช้พื้นที่ติดตั้งล่าช้า และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการ ลงนามในสัญญา
(๒) การดาเนินงานพบข้อบกพร่อง หรือมีปัญหา
การส่ งมอบพื้นที่ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาและคู่สั ญญาเกิ ด
อุปสรรคที่สาคัญต่อการดาเนินโครงการในเรื่องสาคัญ ความล่าช้า อุปสรรคจากการขอใช้พื้นติดตั้งเครื่องตรวจอากาศด้วย
ด้านใดบ้าง และมีผลต่อการดาเนินโครงการอย่างไร
เรดาร์ที่ จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามเร่งรัดอย่าง
รวมทั้งได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
ใกล้ชิด จนสามารถดาเนินการติดตั้งเครื่องตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่
จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
(๓) การบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนเดิม สาเหตุจากแผนการ
ตามโครงการ มีปัญหา/อุปสรรคในเรื่องใดบ้าง การ
ด าเนิ นงานการก่ อสร้ างหอเรดาร์ และติ ดตั้ งเครื่ องตรวจอากาศ
ดาเนินงานบรรลุตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร จังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าช้า เนื่องจากมีอุปสรรคจากการขอใช้พื้นที่
จาเป็นต้องปรับแผนการเบิกจ่ายและขอขยายระยะเวลาตามสัญญา
แต่ อย่ างไรก็ ดี การก่ อสร้ างหอเรดาร์ ที่ จั งหวั ดเชี ยงรายและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
๖๑

ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม
รายงานผลการดาเนินงาน
(๔) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินโครงการ เกิด
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถใช้ข้อมูล ข่าวสารการเตือน
ประโยชน์ในด้านใดบ้าง ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่
ภัยที่ได้จากผลการดาเนินโครงการ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิ ต
โครงการได้รับประโยชน์จากการดาเนินโครงการนี้มาก และทรัพย์สิน
น้อยเพียงใด อย่างไร
(๕) ปัญหา และอุปสรรคที่สาคัญโดยภาพรวมจากการ
ปัญหา และอุปสรรคส่ วนใหญ่เกิ ดจากปั จจัยภายนอก ซึ่ งไม่
ดาเนินงานตามโครงการคือปัญหาด้านใด มีข้อเสนอแนะ สามารถควบคุมได้
หรือแนวทางในการดาเนินการอย่างไร
แนวทางในการแก้ปัญหา จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ควรมีการ
รายงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อวิเคราะห์
หาสาเหตุ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่อไป
(๖) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ส่วนราชการ
กรมอุ ตุนิ ยมวิ ทยา ควรจั ดทาแผนรองรั บความเสี่ ยงของการ
หรือผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการปรับปรุงการ
ดาเนินการโครงการ ให้ครอบคุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ดาเนินงานโครงการ
(๗) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ต้องนาเสนอ
- ควรจัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้ องกับสภาพราคาปัจุบันและ
หน่วยงานกลาง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
เทคโนโลยี ของเครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ต่ างๆ และสนั บสนุ น
ดาเนินงานตามโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งบประมาณในการซ่อมแซม และบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
(แผนงาน/งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/กฎหมาย - ควรมีการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่าง
ระเบียบต่าง ๆ ) เป็นต้น
ต่อเนื่องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ควรมีการฝึกอบรมการนาผลผลิตทุกชนิดของการตรวจอากาศด้วย
เรดาร์ หรื อมี การบู รณาการข้ อมู ลจากทุ กภาคส่ วนในการน าไป
ประกอบการใช้งาน
- ในการขอใช้พื้นที่บริเวณที่ติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศควรมีการ
ทาข้อตกลงระหว่ างหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้ การดาเนินการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- ควรมีการเพิ่มอัตรากาลัง โดยเฉพาะนายช่างไฟฟ้าที่ดูแลเครื่อง
เรดาร์ตรวจอากาศให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ
- หน่วยงานผู้ปฏิบัติ : ควรมีการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ
ถือปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ : จะต้องให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษา ใน
กรณีที่การดาเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหาและอุป
สรรในการดาเนินงาน เพื่อหาวิธีการแก้ไข และดาเนินการให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์
(๘) ประเด็นและข้อเสนอแนะ ที่จะนาเสนอต่อ
เนื่องจากเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงใช้
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีข้อสั่งการเชิง เทคโนโลยีสูง มีศักยภาพในการทางานสูง ผลผลิตที่ได้สามารถนาไป
นโยบาย
วิ เคราะห์ เพื่ อประกอบการพยากรณ์ อากาศและเตื อนภั ย จึ งมี
ประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ควรสนั บสนุ นให้ กรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา จั ดหาระบบเครื่ องมื อที่
ทันสมัย เพื่อให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงและปลอดภัยใน
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(๙) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

รายงานผลการดาเนินงาน
ชีวิตและทรัพย์สิน การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ
ครอบคลุม ในทุกพื้นที่
- ควรมีการบูรณาการการใช้เครื่องมือและข้อมูลพยากรณ์อากาศ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้การใช้เครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
- ควรสนั บสนุ นให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในแต่ ละพื้ นที่ ให้ การ
สนั บสนุ นภารกิ จของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาให้ เกิ ดความรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในเรื่องการติดตั้งระบบการตรวจต่างๆ เพื่อเตือนภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
- หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดสรรความถี่ควรควบคุม
ภาคราชการและเอกชนให้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบอย่างเคร่งครัด
เพื่ อมิ ให้ เกิ ดการรบกวนความถี่ ที่ จะมี กระทบต่ อข้ อมู ลในการ
ตรวจวั ดเพื่ อน าไปประมวลผลส่ งผลต่ อความปลอดภั ยของ
สาธารณชน
-

๖๓

แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจากระทรวง
แบบ ร ๒/อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด
การรายงานครั้งที่ ๒
แบบรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
(กลุม่ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ)
ลักษณะที่ ๒ การดาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
แผนงานบูรณาการบริหารและจัดการทรัพยากรน้า
ประเภทรถเรดาร์
๓. โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ วงเงิน ๓๓.๗๙๒๐ ล้านบาท(งบประมาณผูกพัน ๒ ปี ตั้ง
งบประมาณปี ๒๕๖๐ วงเงิน งบประมาณผูกพัน ๒ ปี จานวน ๔๘.๗๙๒๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ จานวน ๑๕.๐๐๐๐ ล้านบาท ตั้งงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๓๓.๗๙๒๐ ล้านบาท)
แบบประเมินผล ป.คก. ๑ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ความเหมาะสมของโครงการ
ผลการดาเนินงาน
ประเด็นการติดตาม
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ควร
ตรวจสอบและประเมินผล เหมาะสม
ปรับปรุง
(๑) การก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์
โครงการจั ด หารถเรดาร์ ต รวจอากาศเคลื่ อ นที่

โครงการ ความสอดคล้ อ งกั บ
มีวัตถุประสงค์: ๑) เพื่อจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศ
นโยบายส าคั ญ (ยุ ท ธศาสตร์
เคลื่อนที่ Doppler ชนิด Dual Polarization Xประเทศ/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
band Radar วัดปริมาณน้าฝนที่เหมาะสมใช้ใน
ราชการของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา เพื่ อ ให้ ส ามารถ
เข้าถึงทุกพื้นที่ที่จาเป็น และสามารถนาไปสารอง
ในกรณีที่สถานีตรวจอากาศเรดาร์หลักขัดข้อง ๒)
เพื่อให้การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
แม่นย ามากขึ้น ๓) เพื่อให้ เกิด ประสิ ทธิภ าพของ
ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ที่ ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว ทั น เหตุ ก ารณ์
สามารถพัฒ นาฐานข้อมูล ให้ เป็นมาตรฐานสากล
เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ นาไปพัฒนาและต่อยอดใน
ด้านวิเคราะห์วิจัยสาหรับการพยากรณ์อากาศ การ
พยากรณ์น้า การเตือนภัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และ
สังคมได้
มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อ ๒ การ
วางระบบบริ ห ารจั ด การน้ าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่
๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้ อ ๕.๒ วางระบบ
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ตรวจสอบและประเมินผล

ผลการดาเนินงาน
ควร
เหมาะสม
ปรับปรุง

(๒) การวางแผน และการ
กาหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน



(๓) ผลผลิต และการกาหนด
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต



(๔) ผลลัพธ์ และการกาหนด
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์



(๕) การศึกษาผลกระทบ
โครงการ (ก่อนเริ่มดาเนินการ)
(๖) ประโยชน์ที่คาดหวังจาก
โครงการ



(๗) ความเหมาะสมของ
งบประมาณ



ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ เน้นการปรับ
ระบบบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการฯ และ
พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์อากาศ และการ
เตือนภัย ตลอดจนแผนงานบูรณาการบริหารและ
จัดการทรัพยากรน้า เพื่อให้ประเทศมีการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรน้ าอย่ า งเป็ น ระบบและยั่ ง ยื น
แนวทางที่ ๖.๑.๑ เพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการบริห าร
จัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้า ระบบฐานข้อมูลและ
ติดตามประเมินผล ตัวชี้วัด : ข่าวพยากรณ์อากาศ
และเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
มี ก ารวางแผนและการก าหนดกิ จ กรรมการ
ปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจน
สิ้นสุดโครงการ จานวน ๘ กิจกรรม ซึ่งจากผลการ
ดาเนินงานพบว่า เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
ผลผลิตของการดาเนินโครงการ คือ รถเรดาร์ตรวจ
อากาศเคลื่ อ นที่ Doppler
ชนิ ด Dual
Polarization X-band Radar ๑ คัน ที่กรม
อุตุนิยมวิทยาบางนา
ผลการดาเนินงาน พบว่า ผลผลิตมีคุณภาพดี ตรง
ตามรายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ ก รม
อุตุนิยมวิทยากาหนด
ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ คือ ข่าวพยากรณ์
อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติมีความถูกต้อง
แม่นยา ผลการดาเนินงาน พบว่า ผลลัพธ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์สามารถจัดหารถเรดาร์ ตรงตาม
ความต้องการ พร้อมใช้งานตลอดเวลา ช่วยให้การ
พยากรณ์อากาศและการเตือนภัยธรรมชาติต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความถูกต้องแม่นยา
ไม่มีการศึกษาผลกระทบโครงการเนื่องจากเป็นการ
จัดหาทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประมวลผลจากเครือข่าย
เรดาร์ ข องประเทศไทย เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล กั บ
ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
งบประมาณที่ไ ด้รับ การจัด สรรมีค วามเหมาะสม
สามารถจั ด หาเครื่ อ งตรวจอากาศเรดาร์ ที่ มี
คุณภาพสูงได้



๖๕

ประเด็นการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
(๘) ความพร้อมและการ
สนับสนุน ด้านวิชาการ/
บุคลากร/อุปกรณ์และ
เทคโนโลยี
(๙) ความพร้อมและการ
สนับสนุนด้านพื้นที่ดาเนินการ
(สภาพพื้นที่/สภาวะแวดล้อม/
การสนับสนุนจากชุมชน/ความ
เพียงพอของทรัพยากรการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง)
(๑๐) การมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้อง (ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้เสีย)
(๑๑) อื่น ๆ (ระบุ)

ผลการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ควร
เหมาะสม
ปรับปรุง
จากการติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล

โครงการ พบว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความพร้อมใน
ทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติการ และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร แต่ทั้งนี้ บุคลากรที่มีอยู่ยังมี
จานวนไม่เพียงพอที่จะรองรับการปฏิบัติงาน
มี ค วามพร้ อ มในต าแหน่ ง พื้ น ที่ ด าเนิ น การที่ ก รม

อุตุนิยมวิทยาบางนา สาหรับรถเรดาร์ตรวจอากาศ
เคลื่อนที่ ที่ได้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตรวจ
สภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ในพื้นที่เป้าหมาย ได้ทุก
สภาพอากาศ


ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนในการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศ
เคลื่อนที่ เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
จากผลการตรวจและการเตือนภัย
การดาเนินโครงการมีความเหมาะสม เนื่องจากมี
ความสอดคล้ อ งกั บ แนวทางแผนงานบู ร ณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า แนวทางที่ ๖.๑.๑ เพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการบริห ารจัดการสนับสนุนองค์กร
ลุ่ ม น้ า ระบบฐานข้ อ มู ล และติ ด ตามประเมิ น ผล
ตั ว ชี้ วั ด : ข่ า วพยากรณ์ อ ากาศและเตื อ นภั ย
ธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐



แบบประเมินผล ป.คก. ๒ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ปัจจัยนาเข้าโครงการ/การใช้ทรัพยากร
ความเหมาะสม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากร
ปัจจัยนาเข้าโครงการ/
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค
ทรัพยากร
ดี ดี พอใช้ ควร
มาก
ปรับปรุง
(๑) งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความ

(ความเพียงพอ/ความ
เหมาะสมสามารถจัดหารถเรดาร์ตรวจ
เหมาะสม)
อากาศที่มีคุณภาพสูงได้
(๒) วัสดุอุปกรณ์การ
วัสดุอุปกรณ์การดาเนินโครงการมี

ดาเนินงานโครงการ
ความพร้อมและคุณภาพดีกว่ารถเรดาร์
ตรวจอากาศเคลื่อนที่ของเดิม
(๓) บุคลากร
ข้อค้นพบ : บุคลากรความมีความ

(ความเพี ย งพอ/การบริ ห าร
เชี่ยวชาญและทางานได้อย่างมี
จัดการ)
ประสิทธิภาพ
๖๖

ปัจจัยนาเข้าโครงการ/
ทรัพยากร

(๔) องค์ความรู้
(ขั้นตอนการดาเนินงาน/การ
ดาเนินงาน ตามเทคนิค
วิชาการ)

ความเหมาะสม และการใช้
ประโยชน์ของทรัพยากร
ดี ดี พอใช้ ควร
มาก
ปรับปรุง

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค
ข้อสังเกต : จานวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ในแต่ละศูนย์
อุตุนิยมวิทยา อีกทั้งควรได้รับการ
ฝึกอบรมสาหรับเทคนิค เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการตรวจอากาศด้วยเรดาร์แบบใหม่
ที่ทันสมัย
ข้อสังเกต : บุคลากรทั้งในส่วนปฏิบัติงาน
ตรวจและบุคลากรในสายวิชาการควร
ได้รับการฝึกอบรม เพิ่มองค์ความรู้เพื่อ
การประยุกต์ใช้ผลผลิตใหม่ๆ ในการใช้
งานรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ที่
จัดหามาซึ่งเป็นเครื่องที่ให้ผลผลิต
หลากหลายและสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ในหลายภารกิจ
-



(๕) อื่น ๆ (ระบุ)
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดีมาก ไม่พบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต
ดี หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมดี พบข้อสังเกตบ้างเล็กน้อย แต่อยู่ในระดับที่สามารถควบคุม
ได้ทั้งหมด
พอใช้ หมายถึง การดาเนินงานอยู่ในระดับเหมาะสมพอใช้ พบข้อสังเกตหลายประการ แต่ส่วนใหญ่ยังสามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินโครงการในภาพรวม
ควรปรับปรุง หมายถึง การดาเนินงานพบว่ามีข้อบกพร่อง และหรือมีข้อสังเกตอย่างมีนัยสาคัญที่ควรนาไป
ปรับปรุง

๖๗

แบบประเมินผล ป.คก. ๓ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล กระบวนการดาเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ
ผลการดาเนินงาน
กระบวนการดาเนินงาน
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค
ดี ดี พอใช้ ควร
มาก
ปรับปรุง
(๑) การบริหารแผนงาน/
มีการวางแผนและการกาหนดกิจกรรม

โครงการตามกาหนด
การปฏิบัติ งานเป็นขั้ นตอน ตั้ง แต่เ ริ่มต้ น
ระยะเวลา
โครงการจนสิ้ น สุ ด โครงการ จ านวน ๘
กิจกรรม ซึ่งจากผลการดาเนินงานพบว่า
การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนด
(๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่ อนที่
วงเงิน ๓๓.๗๙๒๐ ล้ านบาท มีเป้าหมาย
การเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ที่ รั ฐ บาลก าหนด
ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้ อยละ ๘๗
(๒๗.๘๔๐๐ ล้านบาท) ซึ่งผลการเบิกจ่าย
ณ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๐ มี ว งเงิ น
๓๓.๗๙๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
สู ง ก ว่ า เ ป้ า ห ม า ย ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
(๓) การดาเนินงานอื่น ๆ
การดาเนินการอื่นๆ เช่นการจัดหาตาม

ระเบียบพัสดุเป็นไปตามแผนที่กาหนด
ภาพรวมของกระบวนการ
กระบวนการด าเนิ น งานโครงการใน

ดาเนินงาน
ภาพรวม เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึง การดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา/การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดตามแผนทุกขั้นตอน/มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด
ดี หมายถึงการดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จตามกาหนดระยะเวลา/โดยอาจมีบางกิจกรรมดาเนินการไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนกาหนด แต่ยังสามารถดาเนินโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด/การ
เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
พอใช้ หมายถึงการดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่แผนงานกาหนดเล็กน้อย/มีกิจกรรมดาเนินการ
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาที่แผนกาหนด และส่งผลให้การดาเนินโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
กาหนดเล็กน้อย/การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึง การดาเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าแผนงานที่กาหนดไว้มาก/การเบิกจ่าย
งบประมาณตามโครงการน้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๖๘

แบบประเมินผล ป.คก. ๔ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลผลิตโครงการ
ข้อค้นพบ/
ความสาเร็จระดับผลผลิต
ตัวชี้วัดระดับ ผลการ
ข้อสังเกต/
เป้าหมาย
ดีมาก ดี
พอใช้ ควร
ผลผลิต
ดาเนินงาน
ปัญหา/
ปรับปรุง
อุปสรรค
รถเรดาร์ตรวจอากาศ
จัดหารถเรดาร์ มี ร ถเรดา ร์ 
เคลื่อนที่ Dopplerชนิด ตรว จอา กา ศ ตรวจอากาศ
Dual Polarization
เคลื่ อ นที่ แล้ ว เ ค ลื่ อ น ที่
X-band Radar จานวน เ ส ร็ จ ใ น พร้อมใช้งาน
๑ คันที่กรม
ปี ง บประมาณ
อุตุนิยมวิทยาบางนา
๒๕๖๐
หมายเหตุ
ดีมาก หมายถึงมีผลการดาเนินงานสาเร็จสูงกว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนด หรือ มีความสาเร็จตาม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตคิดเป็นร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป
ดี หมายถึงมีผลการดาเนินงานสาเร็จเท่ากับเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนด หรือ มีความสาเร็จตามตัวชี้วัด
ระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ - ๘๐
พอใช้ หมายถึงมีผลการดาเนินงานสาเร็จต่ากว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนดเล็กน้อย หรือมีความสาเร็จ
ตามตัวชี้วัดระดับผลผลิตอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึง มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลผลิตที่กาหนด หรือมีความสาเร็จตาม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิตน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐

๖๙

แบบประเมินผล ป.คก. ๕ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลลัพธ์โครงการ
ความสาเร็จระดับผลลัพธ์
ข้อค้นพบ/
ตัวชี้วัดระดับ
ผลการดาเนินงาน
ข้อสังเกต/
ควร
ผลลัพธ์
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้
ปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค
ข่าวพยากรณ์อากาศ มี ร ถ เ ร ด า ร์ ต ร ว จ อ า ก า ศ 
และก ารเตื อนภั ย เคลื่อนที่พร้อมใช้งาน มีความ
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ อ ก า ร พร้อมในการปฏิบัติงานในการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพ ตรวจสภาพอากาศในพื้ น ที่
ภู มิ อ ากาศมี ค วาม เป้าหมายได้ทุกสภาพอากาศ
ถู ก ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า ส่งผลให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ร้อยละ ๘๐
ข่าวสาร การบริการข้อมูลจาก
ผลการตรวจสภาพปั จ จุ บั น
ของอากาศได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ
หมายเหตุ
ดีเด่น หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐
ดีมาก หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๘๑ – ๙๐
ดี หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๗๑ – ๘๐
พอใช้ หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดอยู่ในช่วงร้อยละ ๖๑ – ๗๐
ควรปรับปรุง หมายถึงมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๖๐

๗๐

แบบประเมินผล ป.คก. ๖ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ผลกระทบโครงการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา/อุปญสรรค
ผลกระทบ
ผลกระทบ ผลกระทบ
ทางบวก* ทางลบ*
(๑) ผลกระทบด้านนโยบาย
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น โครงการ

รัฐบาล
ส่ ง ผลกระทบในเชิ ง บวกเนื่ อ งจากเป็ น ไปตาม
นโยบายของรัฐบาลในด้านการบริหารจัดการน้า
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นระบบพยากรณ์อากาศ
และการเตือนภัย สอดคล้องกับโครงการจัดหารถ
เรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ ซึ่งผลที่ได้จากการ
ดาเนิ นโครงการดัง กล่ า วท าให้ ก ารตรวจสภาพ
อากาศด้ว ยรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่ อนที่ตาม
พื้ น ที่ เ ป้ า หมาย สามารถสนั บ สนุ น ให้ เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจวั ด ในบริ เ วณที่ มี
ข้อจากัดที่เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศไม่สามารถทา
การตรวจได้
(๒) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน หรือผู้ใช้บริการนา

ข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการวางแผนการประกอบ
อาชีพ สามารถหลี กเลี่ ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
สภาพอากาศร้าย ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
(๓) ผลกระทบด้านสังคม/
ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนา

วัฒนธรรม
ข้อมูลไปใช้ในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวงข้องกับ
การดารงชีพ สังคมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
(๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ชุมชนได้รั บการเตือ นภัย จากสภาพอากาศ

ร้ายและสามารถบริหารจัดการภัย หรือหลีกเลี่ ยง
ภัยได้
(๕) ผลกระทบทางด้าน
กรมอุตุนิยมวิทยา ส่ ว นราชการที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล นาไปผลิ ตการ
บริการ รวมถึงการเตือนภัยที่มีคุณภาพและความ
รวดเร็วทันการณ์ เพิ่มขึ้น
(๖) ผลกระทบด้านประชาชน/
ประชาชนได้ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ค าเตื อ น
ชุมชนพื้นที่โครงการ
อย่างรวดเร็ว ตรงตามต้องการ เนื่องจากรถเรดาร์
ตรวจอากาศเคลื่ อ นที่ ส ามารถน าไปใช้ ส ารอง
ทดแทนเครื่ อ งเรดาร์ ต รวจอากาศชนิ ด ประจ า

สถานีเกิดการชารุดขัดข้อง ไม่สามารถทางานได้
หรือนาไปใช้ในกรณีเมื่อได้รับภารกิจเร่งด่วนที่ได้
มอบหมายพิเศษ
๗๑

ผลกระทบ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ผลกระทบ ผลกระทบ
ทางบวก* ทางลบ*

ข้อค้นพบ/ข้อสังเกต/ปัญหา/อุปญสรรค

(๗) ผลกระทบด้านอื่น ๆ (ระบุ)

-

ภาพรวมของผลกระทบ
โครงการ

พบว่าเป็นไปในเชิงบวกก่อให้ เกิด ประโยชน์ต่ อ
สั ง คม เนื่ อ งจาก สามารถให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยากั บ ประชาชน โดยเข้ า ถึ ง และใช้
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ทั้งด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการวางแผนการ
จัดการในเรื่องต่างๆ ตามความต้องการ



หมายเหตุ
- ผลกระทบทางบวก* เป็นผลที่คาดหวังจากการมีโครงการ
- ผลกระทบทางลบ* เป็นผลที่ไม่คาดหวังจากโครงการ
แบบประเมินผล ป.คก. ๗ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ประสิทธิภาพโครงการ
ประเด็น
ประสิทธิภาพผลการดาเนินงาน
(๑) ความสาเร็จ ของโครงการ เมื่อเทียบกับ
อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ
ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ดาเนิน การจัดสรรสามารถจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่ที่มี
โครงการ
คุณภาพสูงได้
(๒) ผลผลิ ตของโครงการ เมื่อเทียบกับ การ
สามารถตอบสนอง ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภัย
ตอบสนองต่อการแก้ไ ขปัญหาให้ กับ ชุมชน/ ธรรมชาติ แก่ ป ระชาชน ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ เ สี่ ย งภั ย
ประชาชนในพื้นที่
เนื่องจากรถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่ อนที่ส ามารถนาไปใช้
สารองทดแทนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศชนิดประจาสถานี
เกิดการชารุดขัดข้อง ไม่สามารถทางานได้
(๓) ผลผลิ ต ของโครงการ เมื่ อ เที ย บกั บ
ผลผลิตที่ได้จากการดาเนินโครงการสามารถสนับสนุน
โครงการอื่ น ในลั ก ษณะเดี ย วกั น โดยใช้ ภารกิ จ ด้ า นการพยากรณ์ อ ากาศ การเตื อ นภั ย ได้ อ ย่ า ง
งบประมาณการด าเนิ น โครงการเท่ า หรื อ รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา
ใกล้เคียงกัน
ภาพรวมการประเมิ น ผลประสิ ท ธิ ภ าพ
การด าเนิ น โครงการมี ค วามคุ้ ม ค่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
โครงการ
ระหว่างงบประมาณที่ใช้จัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่
กับผลที่ได้จากการดาเนินโครงการ เนื่องจากสามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงภัย
ตลอดจนผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ส ามารถสนั บ สนุ น ภารกิ จ ด้ า นการ
พยากรณ์อากาศ การเตือนภัย ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา

๗๒

แบบประเมินผล ป.คก. ๘ : สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการภาพรวม
ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม
รายงานผลการดาเนินงาน
(๑) การดาเนินโครงการภาพรวม บรรลุ
การดาเนินโครงการในภาพรวมโครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานที่ อากาศเคลื่ อ นที่เ นื่ อ งจาก บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ข องการดาเนิ น
กาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร
โครงการคื อ ๑) มี ก ารจั ด หารถเรดาร์ ต รวจอากาศเคลื่ อ นที่
Doppler ชนิด Dual Polarization X-band Radar วัดปริมาณ
น้าฝนที่เหมาะสมใช้ ในราชการของกรมอุตุนิย มวิท ยา เพื่อให้
สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ที่จาเป็น และสามารถนาไปสารองในกรณี
ที่สถานีตรวจอากาศเรดาร์หลักขัดข้อง ๒) เพื่อให้การพยากรณ์
อากาศของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาแม่ น ย ามากขึ้ น ๓) เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพของข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกต้อ ง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
สามารถพัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้หน่วยงาน
อื่นๆ นาไปพัฒนาและต่อยอดในด้านวิเคราะห์วิจัยสาหรับการ
พยากรณ์ อ ากาศ การพยากรณ์ น้ า การเตื อ นภั ย ตลอดจน
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และ
สังคมได้ อีกทั้ง มีความสอดคล้องกับแนวทางแผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า แนวทางที่ ๖.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสนับสนุนองค์กรลุ่มน้า ระบบฐานข้อมูลและ
ติดตามประเมินผล ตัวชี้วัด : ข่าวพยากรณ์อากาศและเตือนภัย
ธรรมชาติมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
สาหรับการวางแผนและการกาหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานมี
การด าเนิ น การเป็ น ขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น โครงการจนสิ้ น สุ ด
โครงการ จานวน ๘ กิจกรรม ซึ่งจากผลการดาเนินงานพบว่า
เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด
ในด้านของงบประมาณ มีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกัน
ระหว่างงบประมาณที่ใช้จัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่อนที่กับ
ผลที่ได้จากการดาเนินโครงการ เนื่องจากสามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงภัย ตลอดจน
ผลผลิตที่ได้สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการพยากรณ์อากาศ
การเตือนภัย ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
(๒) การดาเนินงานพบข้อบกพร่อง หรือมี
ไม่พบข้อบกพร่องหรือปัญหาในการดาเนินโครงการ
ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญต่อการดาเนิน
โครงการในเรื่องสาคัญด้านใดบ้าง และมีผล
ต่อการดาเนินโครงการอย่างไร รวมทั้งได้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร

๗๓

ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม
(๓) การบริหารงบประมาณ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการมีปัญหา/
อุปสรรคในเรื่องใดบ้าง การดาเนินงาน
บรรลุตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่
อย่างไร
(๔) ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนิน
โครงการ เกิดประโยชน์ในด้านใดบ้าง
ชุมชน/ประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับ
ประโยชน์จากการดาเนินโครงการนี้มาก
น้อยเพียงใด อย่างไร
(๕) ปัญหา และอุปสรรคที่สาคัญโดย
ภาพรวมจากการดาเนินงานตามโครงการ
คือปัญหาด้านใด มีข้อเสนอแนะ หรือ
แนวทางในการดาเนินการอย่างไร
(๖) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อให้
ส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
ดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ
(๗) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ที่ต้อง
นาเสนอหน่วยงานกลาง เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการดาเนินงานตามโครงการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แผนงาน/
งบประมาณ/บุคลากร/วัสดุอุปกรณ์/
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ) เป็นต้น

รายงานผลการดาเนินงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย และ
เป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกาหนด สาหรับการดาเนินงาน
บรรลุ เ ป้ า หมายการด าเนิ น โครงการคื อ มี เ รดาร์ ต รวจอากาศ
เคลื่อนที่พร้อมใช้งาน ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
หรือประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงภัย ตลอดจนผลผลิตที่ได้
สามารถสนับสนุนภารกิจด้านการพยากรณ์อากาศ การเตือนภัย
ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
ประชาชนในพื้ นที่ เสี่ ยงภัย สามารถใช้ข้ อมู ล ข่า วสารการ
เตือนภัยที่ได้จากผลการดาเนินโครงการ และเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน

กรมอุตุนิยมวิทยา ควรจัดทาแผนรองรับความเสี่ยงของการ
ดาเนินการโครงการ ให้ครอบคุมปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
- ควรสนั บ สนุ น จั ด สรรงบประมาณในการซ่ อ มแซม และ
บารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
- ควรมีการเพิ่มอัตรากาลัง โดยเฉพาะนายช่างไฟฟ้าที่ดูแลเครื่อง
เรดาร์ตรวจอากาศให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ
- ควรมีการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ควรมีการฝึกอบรมการนาผลผลิตทุกชนิดของการตรวจอากาศ
ด้ว ยเรดาร์ หรือมีการบูรณาการข้อมูล จากทุกภาคส่ ว นในการ
นาไปประกอบการใช้งาน
- หน่วยงานผู้ปฏิบัติ : ควรมีการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และถือปฏิบัติในการปฏิ บัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
- หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ : จะต้องให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษา
ในกรณีที่การดาเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกิดปัญหา
และอุ ป สรรในการด าเนิ น งาน เพื่ อ หาวิ ธี ก ารแก้ ไ ข และ
ดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์

๗๔

ประเด็นการสรุปผลรายงานภาพรวม
รายงานผลการดาเนินงาน
(๘) ประเด็นและข้อเสนอแนะ ที่จะนาเสนอ
เนื่องจากรถเรดาร์ตรวจอากาศตรวจอากาศเคลื่ อนที่ เป็น
ต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี
อุ ป กรณ์ ที่ มี ร าคาแพงใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ม าตรฐานสู ง รวมทั้ ง มี
เพื่อให้มีข้อสั่งการเชิงนโยบาย
ศัก ยภาพในการท างานสู ง ผลผลิ ตที่ ไ ด้ ส่ ง ผลต่ อ ความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อม
กันในหลายพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศ เป็นการป้องกันในเรื่องชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลที่ได้สามารถ
นาไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการพยากรณ์อากาศและเตือนภัย ได้
อย่างถูกต้อง แม่นยา จึงมีประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
- ควรสนั บ สนุน ให้ กรมอุ ตุนิ ย มวิท ยา จั ด หาระบบเครื่ องมื อ ที่
ทั น สมั ย เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สาหรับดาเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงภารกิจด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริหารจัดการภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติต่างๆ ครอบคลุม ในทุกพื้นที่
- ควรมีการบูรณาการการใช้เครื่องมือและข้อมูลพยากรณ์อากาศ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้การใช้เครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยา
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ควรสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะพื้ น ที่ ใ ห้ ก าร
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในเรื่องการติดตั้งระบบการตรวจต่างๆ เพื่อเตือนภัย
พิบัติธรรมชาติ และเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
- หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดสรรความถี่ควรควบคุม
ภาคราชการและเอกชนให้ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบอย่างเคร่งครัด
เพื่อ มิใ ห้ เกิ ดการรบกวนความถี่ ที่จะมี ก ระทบต่ อข้ อมูล ในการ
ตรวจวั ด เพื่ อ น าไปประมวลผลส่ ง ผลต่ อ ความปลอดภั ย ของ
สาธารณชน
(๙) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
-

๗๕

ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ลักษณะที่ ๑ เป็นแผนงาน/โครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คือ โครงการยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ ๑ การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สู งให้ ครอบคลุ มทั่ วประเทศเพื่ อสนั บสนุ นการพั ฒนาเศรษฐกิ จภายในประเทศ วงเงิ น ๑๓,๐๐๐ ล้ านบาท
(โครงการเน็ตประชารัฐ)
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
๑. ในภาพรวม การบริ หารจั ดการโครงการ
พบว่ า สถานที่ ที่ คัด เลื อ กเป็ น ศูน ย์ กลางหมู่ บ้า น มี
ความเหมาะสมเนื่องจากหอประชุมประจาหมู่บ้าน ใช้
ทากิจกรรม และมีการรวมกลุ่มคนในหมู่บ้าน
๒. เรื่องระบบบริหารจัดการโครงการที่ยังไม่
ครบถ้วนโดยเฉพาะการสร้างความตระหนัก การรับรู้
ในการใช้อินเทอร์เน็ตและการมีส่ วนร่วมในการดูแล
รักษาอุปกรณ์ของชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อผู้ดาเนินงาน
๑. ควรจัดทาแผนการปฎิบัติงาน(Work Plan)
จุดติดตั้งที่ชัดเจน ตั้งแต่ วันเริ่มต้นโครงการ จนถึงวัน
สิ้นสุดโครงการ ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งช่วงเวลาการดูแล
บารุงรักษาอุปกรณ์
๒. การกาหนดจุดติดตั้งแต่ละพื้นที่
๒.๑ ควรมีการสารวจจุดเตรียมการในการจะติดตั้ง
ก่อนเริ่มดาเนินโครงการฯ ในพื้นที่ ต่าง ๆ เพื่อไม่ให้
เกิดความซ้าซ้อน ทั้งนี้การระบุพื้นที่เป้าหมายควรได้
ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ จ ริ ง เป็ น ผู้ เ สนอเพราะมี
ความคุ้ น เคยกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละบริ บ ทของความ
ต้องการของชุมชนที่แท้จริง
๒.๒ ควรมี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล รายละเอี ย ด
ประชากรในพื้นที่เป้าหมายทุกหมู่บ้าน อาทิ จานวน
หลั ง คาเรื อ น จ านวนประชากร อาชี พ และอื่ น ๆ
รวมทั้งพื้นที่เป้าหมายควรมีการทาประชาคม หรือให้มี
การแสดงเจตจานงค์ของประชาชนในพื้นที่และกาหนด
ผู้ดูแลอุปกรณ์ให้ชัดเจนก่อนเริ่มดาเนินการ
๒.๓ สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์คานึงถึงความปลอดภัย
ป้องกันการขโมยและการบารุงดูแลรักษา นอกจากนี้
ควรค านึ ง ความคุ้ ม ค่ า ในการลากสายเชื่ อ มต่ อ ควร
คานึงถึง Node ของส่วนราชการที่ใกล้ที่สุด
๓. การบริหารจัดการโครงการ
๓. ๑ คว รจั ด ท ารายงานคว ามก้ า ว หน้ า ต่ อ
ปลัดกระทรวง ในการดาเนินงาน เพื่อทราบถึงปัญหา
อุปสรรค ต่าง ๆ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างสม่าเสมอ
๓.๒ ควรมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การอุ ป กรณ์
ปลาย ทางจ ากส่ ว นกลา ง (Network Operation
Center)เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ และระบุผู้รับผิดชอบ
หลักในพื้นที่ เพื่อแจ้งเหตุขัดข้อง ดูแลรักษาอุปกรณ์
ปลายทางและป้องกันการสูญหายของอุปกรณ์

๗๖

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ
๓.๓ ควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้รับผิดชอบหลัก
หรื อ ผู้ ดู แ ลอุ ป กรณ์ ให้ มี ค วามรู้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
เบื้องต้น
๓.๔ บมจ.ที โ อที ควรมี ก ารส ารวจและเก็ บ
รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูล จานวนผู้ใช้งานในแต่ล ะ
พื้นที่เป้าหมายที่มีการใช้ Smart Phone Tablet
คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ จานวนเท่าไรก่อนเริ่มโครงการ
และควรคาดการณ์ จ านวนผู้ ใ ช้ ที่ ค าดว่ า จะมี ห ลั ง
โครงการเปิดใช้งาน
๓.๕ ควรจัดทาแผ่นป้ายแสดงสัญลักษณ์ ให้รู้ว่าบริเวณ
นี้มี wifi free พร้อมทั้งแสดงขั้นตอนวิธีการใช้ที่ง่ายๆ
๓.๖ ควรมีป้ายแสดงขั้นตอนเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน
หรือเป็นคู่มือที่เข้าใจได้ง่าย

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
๑. ความล่ าช้าในการประสานงานกับ กฟภ.
ด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เขต เพื่ อ ท าการขออนุ ญ าตในการใช้ ไฟฟ้ า ใน
๑. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต
โครงการเน็ตประชารัฐบางจังหวัด
เพื่อการใช้ประโยชน์การใช้งานโครงข่าย
๒. ในจุ ด ติ ด ตั้ ง โครงข่ า ยฯ แต่ ล ะพื้ น ที่ มี
๒. จัดให้มีการสาธิต แนะนาการลงทะเบียน การ
ประชาชนมาใช้งาน แต่ยังไม่มีการอบรมเกี่ยวกับการ เชื่ อมต่ อเข้ าใช้ งาน ให้ กับประชาชนในชุ มชน หรื อ
เข้าใช้งาน การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ แต่จะ หรื อควรนาเข้ าวาระการประชุ มร่ว มกั บผู้ ใหญ่ บ้ าน
ได้มีการอบรมในโอกาสต่อไป
คณะกรรมการหมู่ บ้ า น และผู้ น าชุ ม ชน พร้ อ มทั้ ง
๓. การประสานงานในเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กาหนดผู้รับผิดชอบหลักหรือผู้ดูแลอุปกรณ์
ติ ด ตั้ ง เน็ ต ประชารั ฐ ซึ่ ง ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า นมี ค วาม
๓. ควรจัดให้ มีการประชาสัมพันธ์หรืออาจจะใช้
ประสงค์อยากให้ส่วนกลางแจ้งกับผู้ว่าราชการจังหวัด
วิธี การประกาศเสี ยงตามสายของหมู่ บ้ านให้ ชุ มชน
ด้วยว่ามีโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อรับทราบเกี่ยวกับ
ได้ รั บ ทราบโครงการฯ ทราบถึ ง จุ ด ติ ด ตั้ ง เพื่ อ ให้
การดาเนินโครงการฯ
ประชาชนได้ เ ข้ า ใช้ บ ริ ก าร และแจ้ ง ให้ ท ราบว่ า มี
Hotline GCC 1111 กด 88 ที่ประชาชนสามารถแจ้ง
สอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการใช้งานโครงข่ายโดย
การทาเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
๔. ให้จัดทาโปสเตอร์คาแนะนาการใช้งาน คู่มือ
การใช้งานที่ แสดงขั้นตอนวิธี การใช้งานอย่างละเอียด
และเข้ าใจง่ ายติ ดในบริ เวณจุ ดติ ดตั้ ง หรื อควรเป็ น
รูปภาพ Info graphic ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๕. ควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือในการใช้
ประโยชน์โครงข่ายเพื่อความยั่งยืน ความคุ้มค่าในการ
ลงทุ น อาทิ อสม. ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น และศู น ย์ ก าร
เรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่ใกล้เคียง
๗๗

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ
๖. ควรมี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และส ารวจ
ความพึ ง พอใจของการใช้ ง านโครงข่ า ย เพื่ อ น ามา
ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ เ พิ่ ม เ ติ ม ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ด้านการบริหารจัดการโครงการ
๑. ควรมี การแยกข้อ มูล ลงทะเบี ยน และข้อ มู ล
การเข้าใช้งาน ตาม Data upload Download
หรือข้อมูลที่รายงานควรมีนิยามเพื่อความชัดเจนของ
ข้อมูลการรายงาน
๒. ควรมีการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดประชากร
ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายทุ ก หมู่ บ้า น อาทิ จ านวนหลั ง คา
เรือน จานวนประชากร อาชีพ และอื่น ๆ
๓. ควรมีการสารวจและเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูลจานวนผู้ใช้งานในแต่ละพื้ นที่เป้าหมายที่มีการ
ใช้ Smart Phone Tablet คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
จานวนเท่าไรเปรียบเทียบก่อนเริ่มดาเนินโครงการฯ
และควรคาดการณ์ จ านวนผู้ ใ ช้ ที่ ค าดว่ า จะมี ห ลั ง
โครงการเปิดใช้งาน
๔. ควรจัดทารายงานแจ้ง บมจ. ทีโอทีส่วนกลาง
ในการดาเนินงาน เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสม่าเสมอ
๕. ควรมี ก ารบริ ห ารจั ด การ จั ด เก็ บ เอกสาร
หลักฐานสาหรับการชี้แจง สตง. หรือหน่วยงานที่เข้า
มาตรวจสอบ รวมทั้งดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้
๖. ควรมี การเร่ง รัด การยื่น ขออนุญาตในการใช้
ไฟฟ้าโครงการเน็ตประชารัฐ
๗. ควรมีส ร้างความตระหนักการใช้ประโยชน์
การใช้ง านโครงข่า ยฯ โดยประสาน กศน. อาชี ว ะ
ศูนย์ไอซีทีชุมชนมาให้ความรู้ตามที่มีจุดติดตั้ง
๘. ควรมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล ว่ า เน็ ต
ประชารัฐ สามารถส่ งผลประโยชน์ให้ กับประชาชน
มากน้อยแค่ไหน จะสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมได้
อย่างไร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างไร
ทั้ งนี้ ควรมี กิ จกรรมสอนโหลดแอพพลิ เคชั่ น ที่ เป็ น
ประโยชน์กับประชาชน เพื่อให้สามารถนาใช้ประโยชน์
ในด้านต่างๆ ได้ อาทิ สอนวิธีเข้าดูราคาพืชผล ราคา
มัน ราคาอ้อย สภาพอากาศ เป็นต้น
๗๘

๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเน็ตประชารัฐมุ่งหวังให้
๑. ควรสนับสนุนงบประมาณในการบารุงรักษา
ประชาชนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง
ดิ จิ ทั ล ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสาร การศึ ก ษา
๒. สนับสนุนให้ ทุกหน่วยงานใช้เน็ตประชารัฐ หรือ
การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การสร้างรายได้ให้กับ บูรณาการความร่วมมือในการใช้ประโยชน์โครงข่าย
ชุ ม ชน และเปิ ด ตลาดออนไลน์ ไ ด้ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ เพื่อความยั่งยืน ความคุ้มค่าในการลงทุน
ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
๑. การก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก หรื อ ผู้ ดู แ ล
๑. ควรมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการ
อุปกรณ์ทุกจุดติดตั้งของหมู่บ้าน
ดูแลอุปกรณ์ของหมู่บ้าน
๒. แต่ ล ะชุ ม ชนยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ
๒. ควรมีการจัดฝึกอบรมให้กับผู้รับผิดชอบหลัก
เบื้องต้นการดูแลอุปกรณ์ การแจ้งเหตุขัดข้อง หรือให้ หรื อ ผู้ ดู แ ลอุ ป กรณ์ ให้ มี ค วามรู้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
คาแนะนาการเข้าใช้งาน
เบื้องต้นให้กับชุมชน
๓. การสร้ างความรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ยังขาด
๓. ควรมีการสร้างการรับรู้ให้แก่ชุมชนและให้ความรู้
ความเข้ าใจในการใช้ ประโยชน์ เนื่ องจากเป็ นการน า ความเข้าใจถึงประโยชน์ของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาในพื้นที่
ในการสร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

๗๙

ส่วนที่ ๔ สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ลั ก ษณะที่ ๒ เป็ น แผนงาน/โครงการภายใต้ แ ผนงานบู ร ณาการตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรร
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ค.ต.ป. ประจากระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่ม
กระทรวง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนงานบูรณาการ จานวนอย่างน้อย ๑ แผนงาน คือ แผนการบูรณาการ
การบริหารจัดการน้า โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพร่วม ๓๐๖.๑๖๖๔ ล้านบาท
จานวน ๓ โครงการ (๑. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศจังหวัดเชียงรายและจังหวัด
สุราษฎร์ ธานี จานวน ๒๔๑.๑๗๔๔ ล้านบาท ๒. โครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจอากาศ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน ๓๑.๒๐๐ และ ๓. โครงการจัดหารถเรดาร์ตรวจอากาศเคลื่ อนที่ จานวน
๓๓.๗๙๒ ล้านบาท แบบ Doppler ชนิด Dual Polarization X-band)
๑. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้ดาเนินงาน
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
๑. ปั ญ หาอุ ป สรรคในการประสานงานขออนุ ญ าต ๑. ควรมีการประสานงานกับหน่ว ยงานที่เกี่ ยวข้อ ง
ติดตั้งในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ อาทิ การท่าอากาศยาน กองทัพอากาศ บริษัทวิทยุ
เอกชน
การบิน ฯลฯ และควรมีการติดตามเร่งรัดในการติดต่อ
๒. การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ มี ค วามล่ า ช้ า ประสานงาน
เนื่ องจาก ก่อนมีการติดตั้งจะต้องทาการทุบอาคาร ๒. ควรจัดทาแผนเพิ่มอัตรากาลังโดยเฉพาะนายช่าง
เดิ ม ซึ่ ง จะต้ อ งมี ก ารได้ รั บ อนุ ญ าตจากหน่ ว ยงานที่ ไฟฟ้ า ที่ ดู แ ลเครื่ อ งเรดาร์ ต รวจอากาศให้ เ หมาะสม
เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการ
เพีย งพอกับ ปริ มาณงานและภารกิจ เสนอผู้ บริ ห าร
๓. ขาดแคลนบุคลากรด้านนายช่างไฟฟ้า
รับทราบและดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
๔. ขาดงบประมาณในการบารุงรักษาเครื่องมือและ ๓. ควรจั ด ท าแผนการบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณ์ที่เพียงพอและต่อเนื่อง
อุปกรณ์ที่แสดงให้เห็ นอายุการใช้งานของเครื่องมือ
และอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ด เพื่ อ วางแผนการขอรั บ การ
จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ บ ารุ ง รั ก ษาตามระยะเวลา
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการให้บริการข้อมูล
อุตุนิยมวิทยากับ ประชาชนเป็นการป้องกันมิให้ เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การซ่อมแซมบารุงรักษา ควรมีการวางแผนในเรื่อง
บุคลากรให้ชัดเจน กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
สายการบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานในพื้นที่
๕. ควรจัดทาแผนเตรียมความพร้อมในการใช้งานรถ
เรดาร์ต รวจอากาศเคลื่ อนที่ ในกรณีที่เ ครื่อ งเรดาร์
ประจาสถานีไม่สามารถทางานได้ หรือในกรณีที่ได้รับ
มอบหมายภารกิ จ พิ เ ศษ และมี ก ารฝึ ก ซ้ อ มอย่ า ง
ต่อเนื่อง

๘๐

๒. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อผู้รับผิดชอบโครงการ
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด
ควรมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน กาหนดระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้ นสุ ดในการปฏิบัติงานในแต่ล ะขั้นตอน
และกิจกรรม
๓. สรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้อค้นพบ
ข้อเสนอแนะ
การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้งาน
๑. ควรมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับต่างประเทศในเรื่อง
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยายังมีไม่เพียงพอ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการแก้ไขการซ่อมแซมบารุงรักษา
อุปกรณ์ในกรณีเป็นเครื่องเรดาร์ประเภทเดียวกันหรือ
ลักษณะเดียวกัน
๒. ควรมีการนาข้อมูลการพยากรณ์อากาศ หรือข้อมูล
เชิงสถิติที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศใน
พื้ น ที่ ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางใน
โครงการเน็ ต ประชารั ฐ ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน โครงการ
อินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณะสู่ชุมชน
๓. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูล อุตุนิยมวิทยาไปศูนย์วิทยุ
ชุมชนเพื่อแจ้งเตือนประชาชน โดยการออกอากาศทาง
สถ า นี โ ท ร ทั ศน์ ชุ ม ช น วิ ท ยุ ก ร ะ จา ย เ สี ย ง ก ร ม
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสามารถกระจายเข้าถึงทุกกลุ่ม
ในระดับพื้นที่ ตาบล อาเภอ และจังหวัดได้พร้อมกัน
ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความช่วยเหลือ
ได้ทันท่วงทีในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ
๔. ในกรณี ที่ ไ ด้ รั บข้ อ มู ล พยากรณ์ ฝ นตกหนั ก และมี
โอกาสเกิดอุทกภัย ควรมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวั ด
เพื่ อ แจ้ ง ต่ อ ถึ ง กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
(ปภ.) เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เนื่ อ งจาก ปภ. เป็ น
หน่วยงานในบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด
๕. ควรมีการจัดระบบความรุนแรงฝนตกหนัก ระดับ
๑-๕ เพื่อประกาศเตือนภัยเป็นตัววิ่งทางสถานีโทรทัศน์
ให้ประชาชนได้รับรู้แบบ Real-Time และเข้าใจได้ง่าย
๖. ควรจัดทา Software ที่สามารถประเมินผลกระทบ
จากปริ มาณน้าฝนจากระดับอุ ทกภัยที่ จะเกิด ขึ้น เพื่ อ
สามารถใช้ในการเตือนภัยได้
๗. ควรมีการเพิ่มอัตรากาลัง โดยเฉพาะนายช่างไฟฟ้า
ที่ดูแลเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้เหมาะสมเพียงพอกับ
ปริมาณงานและภารกิจ
๘๑

๔. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข
ข้อค้นพบ
กรมอุตุนิยมวิทยามีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
อุตุนิ ย มวิท ยา โดยปฏิบั ติห น้ าที่เกี่ย วกับการตรวจ เฝ้ า
ระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิน และ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่อง
เรดาร์ตรวจอากาศ รถเรดาร์ ตรวจอากาศเคลื่ อนที่ แต่
ได้รั บ การจั ดสรรไม่เพีย งพอ ขาดแคลนการบารุงอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง อั ต ราก าลั ง ทางด้ า นช่ า งเทคนิ ค ไม่ เ พี ย งพอ
ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลยังไม่มีช่องทางที่หลากหลาย
รวมถึงความถี่ที่ได้รับการจัดสรรถูกรบกวน ส่งผลให้ข้อมูล
ที่ได้จากการพยากรณ์ไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๘๒

ข้อเสนอแนะ
ด้านเครื่องมืออุปกรณ์/การบารุงรักษา
๑. ควรจั ด หาระบบเครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ
ให้ บ ริ ก ารประชาชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สาหรับดาเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงภารกิจด้าน
ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
บริ ห ารจั ด การภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ต่ า งๆ
ครอบคลุม ในทุกพื้นที่
๒. ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพ
ราคาปั จุ บั น และเทคโนโลยี ข องเครื่ อ งมื อ และ
อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ มี ค วาม
ทันสมัยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์
และสนั บ สนุ น งบประมาณในการซ่ อ มแซม และ
บารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
๓. ควรจัดทาแผนการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ที่แสดงให้เห็นอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์
แต่ละชนิดเพื่อวางแผนการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อบารุงรักษาตามระยะเวลา
๔. ควรวางแผนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการประหยัด
งบประมาณ
ด้านบุคลากร
๑. ควรมีการเพิ่มอัตรากาลัง โดยเฉพาะนายช่าง
ไฟฟ้าที่ดูแลเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศให้เหมาะสม
เพียงพอกับภารกิจ
๒. ควรมีการเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
๓. ควรมีการฝึกอบรมการนาผลผลิตทุกชนิดของ
การตรวจอากาศด้วยเรดาร์ หรือมีการบูรณาการ
ข้อมูลจากทุกภาคส่วนในการนาไปประกอบการใช้งาน
๔. องค์ ค วามรู้ ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยามี ค าศั พ ท์
เทคนิ ค เฉพาะเป็ น ส่ ว นมาก ควรต้ อ งเสนอให้
ผู้ใช้บริการข้อมูลสามารถเข้าใจได้โดยง่าย เพราะ
ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ การเตือนภัย
เป็นสิ่งจาเป็นในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ
ด้านการใช้งานและเผยแพร่ข้อมูล
๑. ควรมีการบูรณาการการใช้เครื่องมือและข้อมูล
พยากรณ์อากาศร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้การใช้
เครือ่ งมือด้านอุตุนิยมวิทยาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. ควรสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
พื้นที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
ให้ เกิดความรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องการติดตั้ง
ระบบการตรวจต่างๆ เพื่อเตือนภัยพิบัติธรรมชาติ
และเพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน
๓. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปศูนย์
วิ ท ยุ ชุ ม ชนเพื่ อ แจ้ ง เตื อ นประชาชน โดยการ
อ อ ก อ า ก า ศ ท า ง ส ถ า นี โ ท ร ทั ศ น์ ชุ ม ช น
วิทยุ กระจายเสี ยงกรมประชาสั ม พันธ์ เนื่องจาก
สามารถกระจายเข้าถึงทุกกลุ่มในระดับพื้นที่ ตาบล
อาเภอ และจังหวัดได้พร้อมกัน
ส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถให้ ค วาม
ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ
๔. ควรมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับต่างประเทศใน
เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแก้ไขการซ่อมแซม
บ ารุ ง รั ก ษาอุ ป กรณ์ ใ นกรณี เ ป็ น เครื่ อ งเรดาร์
ประเภทเดียวกันหรือลักษณะเดียวกัน
ด้านอื่นๆ
หน่วยราชการที่เกี่ ยวข้องเกี่ยวกับการจัดสรร
ความถี่ ค วรควบคุ ม ภาคราชการและเอกชนให้
ปฏิบัติตามกฏ ระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิด
การรบกวนความถี่ที่จะมีกระทบต่อข้อมูล ในการ
ตรวจวั ด เพื่ อ น าไปประมวลผลส่ ง ผลต่ อ ความ
ปลอดภัยของสาธารณชน

๘๓

...............................................................
(นายสือ ล้ออุทัย)
ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

...............................................................
(นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา)
กรรมการ

...............................................................
(นายเฉลิมชัย เอกก้านตรง)
กรรมการ

...............................................................
(นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค)
กรรมการ

..............................................................
(รองศาสตราจารย์ดร.อธิคม ฤกษบุตร)
กรรมการ

...............................................................
(นางสาวพิยะดา สุดกังวาล)
กรรมการและเลขานุการ

...............................................................
(นางสาวปวีร์รวี อินนุพัฒน์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

...............................................................
(นางสาวขวัญจิต จินดานุรักษ์)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๘๔

ภาคผนวก

๘๕

ภาพการลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
๑. ภาพลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่
๑๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ป้ายโครงการเน็ตประชารัฐ

ค.ต.ป. ประจากระทรวง ตรวจติดตามโครงการเน็ตประชารัฐ
ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

ค.ต.ป. ประจากระทรวง ประชุมร่วมกับ บมจ.ทีโอที จ.สระแก้ว

จุดติดตั้งอุปกรณ์ Access Point และ ติดตั้งอุปกรณ์ (OLT)

จุดติดตั้งอุปกรณ์ (ONU)

๘๖

๒. ภาพลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ป้ายโครงการเน็ตประชารัฐ

ค.ต.ป. ประจากระทรวง ประชุมร่วมกับ บมจ.ทีโอที จ.เชียงราย

ติดตัง้ อุปกรณ์ (OLT) เน็ตประชารัฐ ในพื้นที่ อ.แม่จัน

จุดติดตั้งอุปกรณ์ (ONU)

๘๗

จุดติดป้ายบอกขั้นตอนการเข้าใช้งานเน็ตประชารัฐ

ค.ต.ป. ประจากระทรวงตรวจติดตามโครงการเน็ตประชารัฐ
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

๘๘

๓. ภาพลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการก่อสร้างหอเรดาร์และติดตั้งเครื่องตรวจ
อากาศจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ค.ต.ป. ประจากระทรวง ประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา

อาคารที่ทาการเรดาร์ ท่าอากาศยานเชียงราย

า

รูปแสดงเครือข่ายเรดาร์ตรวจอากาศ

๘๙

ชุดรีโมทระบบประเมินผล (Processor), ระบบควบคุมและ
แสดงผลข้อมูลเรดาร์(Controls and Display)

