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ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ฤดูหนาว เริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง โดยมีอากาศ
หนาวจัดในบางวันและเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม โดยเฉพาะใน
พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมี ลักษณะภูมิประเทศในบางพื้นที่มีภูเขาล้อมรอบ ทาให้
มวลอากาศเย็นจมตัวลงและเคลื่อนตัวช้าลงเกิดช่วงเวลาที่หนาวเย็นมากขึ้น ประกอบกับความกดอากาศสูง
กาลังแรงจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมพื้นที่ของประเทศไทยตอนบน
ทาให้พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพอากาศหนาวจัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
เมื่อเกิดสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ากว่า 15 องศาเซลเซียส และลดลงต่อเนื่องจนประชาชนได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรงและกว้างขวาง ติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน จะถือว่าในพื้นที่นั้นประสบภัยหนาวได้
ในปี พ.ศ. 2556ได้เกิดเหตุภัยหนาวขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีอุณหภูมิต่ากว่า 15
องศาเซลเซียส ติดต่อกันยาวนานเกิน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 18 – 21 ธันวาคม 2556ประชาชนใน
พื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจึงได้
ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ครอบคลุมทุกอาเภอจานวน 20 อาเภอ เมื่อวันที่ 23ธันวาคม 2556
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ภัยหนาว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทาโครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557โดยการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวจานวนไม่น้อยกว่า 124,000 ผืน คุณลักษณะตามประกาศ กรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกาหนดราคากลางสิ่งของสารอง
จ่าย พ.ศ. 2542 ฉบับลงวันที่ 2 กันยายน 2552 เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีที่ ได้รับความ
เดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยหนาวแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเป็น
การช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดอุดรธานีให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อต้องการให้สุขภาพ อนามัย ของ
โครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ประชาชนในจั งหวั ดอุ ดรธานี มี สุ ขภาพแข็ งแรงปราศจากโรคภั ยไข้ เจ็ บ โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวยากจน และประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว
จากการตรวจสอบการดาเนินโครงการ“ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี พบว่า การดาเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวส่วน
ใหญ่ไม่ได้เดือดร้อนหรือขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว ทาให้ผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับแจกไม่ได้ใช้ประโยชน์ และมี
ประชาชนที่ยากจนได้รั บความเดือดร้อนหรือขาดแคลนผ้ าห่มกันหนาวแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลื อ ทาให้
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การดาเนินโครงการไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากภัยหนาวได้อย่างแท้จริง
ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่คุ้มค่า โดยมีประเด็นข้อตรวจพบและข้อสังเกตดังนี้
ข้อตรวจพบ

การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

จากการตรวจสอบบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ช่วยภัยหนาว
เพื่อชาวอุดร” ปี 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จานวน 10 อาเภอ 22 ตาบล 23 หมู่บ้าน
ประชาชนที่ อยู่ ในบั ญชี ได้ รั บผ้ าห่ ม จ านวน 199 ราย พบว่ า การแจกผ้ าห่ มกั นหนาวไม่ เป็ นไปตาม
หลั กเกณฑ์ที่กาหนด ประชาชนตามบัญชีรายชื่อไม่ ได้รับผ้ าห่ มกันหนาว ได้รับซ้าซ้อนจากหน่ วยงาน
เดียวกันหรือจากหลายหน่วยงาน และผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับแจกไม่มีการใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. การแจกผ้าห่มกันหนาวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวยากจน และประชาชนที่
ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว จากการสุ่มตรวจสอบบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 199 ราย
พบว่า ประชาชนที่มีรายชื่อได้รับแจกผ้าห่มกันหนาวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 187 ราย
คิดเป็นร้อยละ 93.96 ของจานวนประชาชนที่ สุ่มตรวจสอบ มีเพียงจานวน 12 ราย ที่เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์ที่กาหนด คิดเป็ นร้ อยละ 6.03 ของจานวนประชาชนที่ สุ่ มตรวจสอบประชาชนตามบัญชี
รายชื่อที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มีสัดส่วนที่น้อยมาก จากการสอบถามประชาชนที่ได้รับแจกผ้าห่มกันหนาว
และการสังเกตการณ์ พบว่า ประชาชนที่ได้รับผ้าห่มส่วนใหญ่ มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี มีบ้านหลังใหญ่ มี
รถยนต์หลายคัน มีบุตรหลานคอยดูแลโดยบางรายมีบุตรเป็นหมอ เป็นข้าราชการ หรือลูกสาวมีสามีเป็น
ชาวต่างชาติ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร บางรายมีกิจการร้านค้าขายรถจักรยาน ขายเสื้อผ้า ผ้าไหม ขาย
อาหารสัตว์ และไม่ได้ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว เนื่องจากมีผ้าห่มกันหนาวที่เพียงพอโดยได้รับแจกหลายผืน
ในปีที่ผ่านมาหรือในปีเดียวกันซึ่งได้จากหลายหน่วยงานมีทั้งเอกชน หน่วยงานส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีบางส่วนที่จัดซื้อเอง จึงเป็นการช่วยเหลือ (แจกผ้าห่มกันหนาว) ให้กับ
ประชาชนที่ไม่ได้เดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยหนาวตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
จากการตรวจสอบข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2556 ของหมู่บ้านที่สุ่มตรวจสอบ
จานวน 23 หมู่บ้าน จะมีหมู่บ้านที่แต่ละครัวเรือนมีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. จานวน 8 หมู่บ้าน 49 ครัวเรือน
เมื่อนามาตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวจานวน 2,022 ราย พบว่า มีรายชื่อที่
ได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 24 ครัวเรือน และไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน
25 ครัวเรือนและหากพิจารณาในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานีจากข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี
พ.ศ. 2556 ของ สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี พบว่า จังหวัดอุดรธานีมีผู้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ซึ่ง
โครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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เป็นผู้ยากจน จานวน 1,642ครั วเรือน แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีดาเนินโครงการโดย
จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 124,000 ราย จึงเป็น
การจัดซื้อผ้า ห่มกันหนาวเกินความจาเป็น จ านวน 122,358 รายคิดเป็นร้ อยละ 98.68 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ
2. ประชาชนตามบัญชีรายชื่อไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาว ได้รับซ้าซ้อน/ไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากการสุ่มตรวจสอบบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 199 ราย
พบว่า ได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.27 ของประชาชนตามบัญชีรายชื่อที่
ตรวจสอบ และไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.73 ของประชาชนตามบัญชี
รายชื่อที่ตรวจสอบ
จากการสัมภาษณ์ประชาชนตามบัญชีรายชื่อฯ ที่ไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 91 ราย
พบว่า ลายมือชื่อที่ปรากฏในเอกสารบัญชีรายชื่อประชาชนที่ ได้รับผ้าห่มกันหนาวไม่ใช่ลายมือชื่อของ
ตนเอง จานวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.91 ของประชาชนที่ไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาว มีจานวน 11 ราย
ให้ข้อมูลว่าเป็นลายมือชื่อของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 12.09 ของประชาชนที่ไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาว
จากการตรวจสอบประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 108 รายพบว่า เป็นประชาชนที่
มีรายได้ไม่ตกเกณฑ์ จปฐ. (ไม่ได้ยากจน) จานวน 105 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.22 ของประชาชนที่ได้รับ
ผ้าห่มกันหนาวที่สุ่มตรวจสอบและผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับไม่ได้ใช้ประโยชน์ในช่วงที่ประสบภัยหนาวของปี
ที่ดาเนินโครงการ. จานวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวที่สุ่ม
ตรวจสอบมีประชาชนที่ใช้ประโยชน์ ในช่วงที่เกิดภัยหนาว จานวน 36 ราย คิดเป็นร้ อยละ 33.33 ของ
ประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวที่สุ่มตรวจสอบ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ามากเมื่อเทียบกับจานวนผู้ที่ได้รับ
ผ้าห่มกันหนาว ถึงแม้จะมีการใช้ประโยชน์ ในช่วงที่เกิดภัยหนาว แต่จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์
พบว่าผู้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ยากจนหรือขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว ตามกลุ่มเป้าหมายที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานีจะให้ความช่วยเหลือ
นอกจากนั้นยังพบว่า ประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุดรธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้วยังได้รับผ้าห่มกันหนาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
หรือจากส่วนราชการอื่นอีก
การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี แจกผ้าห่มกันหนาวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ทาให้สูญเสียโอกาสในการนาเงินงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวยากจน และประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับความเดือดร้อน
จากภัยหนาวแต่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ และหากพิจารณาในภาพรวมของโครงการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุดรธานี จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว จานวน 124,000 ผืน แต่ในจังหวัดอุดรธานีมีครัวเรือนที่ยากจน
เพียง 1,642 ครัวเรื อน จึงเป็นการจั ดซื้อผ้ าห่มกันหนาวเกินความจาเป็น จานวน 122,358 ผื น ราคาที่
โครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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จัดซื้อผืนละ 220 บาท คิดเป็นเงิน 26,918,760.00 บาท ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ประหยัด ไม่
คุ้มค่า และไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สาเหตุเกิดจาก
1. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด อุ ด รธานี จ ะจั ด ซื้ อ ผ้ า ห่ ม กั น หนาวตามจ านวนเงิ น
งบประมาณที่ตั้งไว้ แล้ วน ามาจั ดสรรให้ แต่ละเขตพื้นที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
อุดรธานี เฉลี่ยเขตละ 3,000 ผืน โดยไม่ได้สารวจข้อมูลหรือขาดการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในการประสานข้อมูลจานวนประชาชนหรือครัวเรือนที่ ได้รับความ
เดือดร้อนจากภัยหนาว เพื่อนามากาหนดหลักเกณฑ์ จานวนกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ที่จะเข้าไปดาเนิน
โครงการให้ความช่วยเหลือทาให้มีการแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่ไม่ได้เดือดร้อนจากภัยหนาว
อย่างแท้จริง
2. มีการกาหนดจานวนผ้าห่ มที่จะจัดสรรให้แต่ล ะอาเภอหรือแต่ล ะเขตพื้นที่มากกว่า
จานวนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริง
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว
3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2543 หมวด
3 วิธีการช่วยเหลือประชาชน ข้อ 6 (2) ก. ส่งผลให้ไม่สามารถทราบว่าจานวนประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว
และที่ไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาวที่แท้จริงเป็นจานวนเท่าใด
4. คาสั่ งแต่งตั้งเจ้ าหน้ าที่ผู้ รับผิ ดชอบ ไม่ มีความชัดเจน ไม่ได้กาหนดขอบเขตหน้าที่ ที่
จะต้องรับผิดชอบไว้ไม่มีการประสานงานหรือการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกองช่าง
กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสานักปลัด
ข้อสังเกตที่ 1 การจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวราคาสูงกว่าราคาตามท้องตลาด
จากการตรวจสอบพบว่า คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะผ้าห่มกันหนาว
ได้ ก าหนดรายละเอี ย ดคุ ณลั กษณะเฉพาะตามประกาศกรมป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย เรื่ อง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกาหนดราคาสิ่งของสารองจ่าย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
ส่วนราคาได้พิจารณาจากราคาที่เคยจัดซื้อ จากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตการประกาศสอบราคาของหน่วย
ราชการท้องถิ่นต่าง ๆและจากการสืบราคาจากร้านค้าตลาดห้าแยกจังหวัดอุดรธานีแล้วนามากาหนดราคา
กลางในราคาผืนละ 222.00 บาท โดยไม่ได้มีการสืบราคาจากกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและ
จาหน่ายผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ และจากเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ประกอบการที่มีอาชีพในการขาย “ผ้า
ห่มนวม” โดยตรง เพื่อนามาพิจารณาในการกาหนดราคากลางผ้าห่มกันหนาว จึงเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 50 (5) ที่กาหนดให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง
โครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวโดยวิธีพิเศษ กับ บริษัท นิวไลฟ์
เลิร์นเนอร์ จากัด ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ 36/2557 ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 จานวน 124,000 ผื น
(ราคาผืนละ220.00 บาท) เป็นเงินจานวน 27,280,000.00 บาท
จากการสอบถามและสืบราคาผ้าห่มกันหนาวจากกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตและ
จาหน่ายผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กาหนด ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายผ้าห่มแหล่งใหญ่ใน
ภาคอีสาน และจากเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ประกอบการที่มีอาชีพในการขาย “ผ้าห่มนวม” โดยตรงพบว่ า
ราคาผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์จะอยู่ที่ราคาไม่เกินผืนละ 160.00 บาทซึ่งต่ากว่าราคาที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานีจัดซื้อในราคาผืนละ 60.00 บาท (220.00–160.00) ทาให้ทางราชการได้รับความ
เสี ยหายจากการซื้อผ้าห่มกันหนาวสูงกว่ าราคาที่ ควรจะเป็ น เป็ นเงินจานวน 7,440,000.00 บาท
(124,000x60.00)
ข้อสังเกตที่ 2 การจัดทาเอกสารประกอบการแจกผ้าห่มกันหนาวไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ
1. จ านวนประชาชนที่ ไ ด้รั บ ผ้า ห่ม กัน หนาวตามบัญชีร ายชื่อ มีจานวนน้อ ยกว่า ที่
จัดซื้อหรือที่กาหนดไว้ในโครงการ
จากการตรวจสอบ พบว่า
1) กาหนดการแจกผ้าห่มกันหนาวตามรายการของแต่ละอาเภอไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าแต่
ละเขตพื้นที่มีตาบลใด หมู่บ้านใด ที่จะได้รับแจกผ้าห่มกันหนาว และแต่ละหมู่บ้านจะได้รับแจกเป็นจานวน
เท่าใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะระบุจานวนเป็นภาพรวมตามที่ได้จัดสรรให้กับ ส.อบจ. แต่ละ
เขตพื้นที่ โดยไม่ทราบรายละเอียดการแจกผ้าห่มกันหนาวของแต่ละพื้นที่
2) จานวนผู้ที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จานวน 20 อาเภอตาม
ตารางกาหนดการโครงการเยี่ยมยามถามข่าว “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557บัญชี
สรุปการรับผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร”ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557แยก
เป็นรายอาเภอ จานวนที่ระบุไว้ที่หน้าซองเอกสารบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวแยกเป็น
รายอาเภอ และจานวนประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวตามบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวตาม
โครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ปี พ.ศ. 2556-2557มีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน
3) จานวนประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวตามบัญชีรายชื่อมีจานวนน้อยกว่าที่จัดซื้อ
หรือที่กาหนดไว้ในโครงการ จานวน 114 ราย (124,000 – 123,886)
2. บัญชีรายชื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีใช้เป็นหลักฐานประกอบการแจก
ผ้าห่มกันหนาวเป็นคนละชุดกับที่ผู้นาชุมชนสารวจและใช้ประกอบในการแจกผ้าห่มกันหนาว
จากการสอบถามผู้นาชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการสารวจและพิจารณา
คัดเลือกรายชื่อประชาชนที่สมควรได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 23 หมู่บ้าน พบว่า บัญชีรายชื่อประชาชน
โครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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ที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ปี พ.ศ. 2556-2557 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นคนละชุดกับที่ผู้นาชุมชนสารวจและใช้ประกอบในการแจกผ้าห่มกันหนาว จานวน
3 หมู่บ้าน
3. บัญชีรายชื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีใช้เป็นหลักฐานประกอบการแจก
ผ้าห่มกันหนาวเป็นคนละชุดกับที่ผู้นาชุมชนสารวจและไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาว
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้นาชุมชนหมู่ 7 ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ ได้ ดาเนินการ
สารวจรายชื่อประชาชนที่สมควรได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 50 ราย โดยที่ประชาชนยังไม่ได้ลงลายมือชื่อ
และผู้นาชุมชนไม่ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาว แต่บัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ
“ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ปี พ.ศ. 2556-2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีจานวน 2 ชุด
รวมจานวนผู้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 72 รายและเป็นคนละชุดกับที่ผู้นาชุมชนสารวจไม่ทราบว่าผู้ใดเป็น
ผู้ดาเนินการ
4. บัญชีรายชื่อที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีใช้เป็นหลักฐานประกอบการแจก
ผ้าห่มกันหนาวผู้นาชุมชนไม่ได้เป็นผู้สารวจและไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาว
จากการสอบถามผู้นาชุมชน หมู่ 5 ตาบลศรีธาตุ อาเภอศรีธาตุ พบว่า ผู้นาชุมชนไม่ได้
ส ารวจและรวบรวมรายชื่อประชาชนผู้ สมควรได้ รับผ้ า ห่ มกันหนาวขององค์ การบริ หารส่ วนจังหวั ด
อุดรธานี และไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาวแต่อย่างใด
5. ไม่ได้จัดทาเอกสารให้ประชาชนลงลายมือชื่อในขณะรับผ้าห่มกันหนาว
จากการสอบถามผู้ น าชุ มชนหรื อผู้ ที่ได้รั บมอบหมาย ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจ าหมู่บ้ าน (อสม.) สมาชิ กสภาเทศบาล (สท.) สมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตาบล (ส.อบต.) หรื อ
ประชาชนที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีให้ผู้สารวจและรวบรวม
รายชื่อประชาชนที่สมควรได้รับผ้าห่มกันหนาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและเป็นผู้รับผ้าห่มกันหนาว
มาแจกให้กับประชาชน พบว่า ในการรับผ้าห่มกันหนาวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเพื่อ
นามาแจกให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบไม่ได้ทาหลักฐานการส่งมอบ-รับมอบระหว่างกัน
ว่าได้รับผ้าห่มกันหนาวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจานวนเท่าใด และในการแจกผ้าห่ม
กันหนาวผู้นาชุมชนหรือผู้ที่รับผิดชอบในการแจกผ้าห่มกันหนาวไม่ได้จัดทาเอกสารให้ประชาชนลงลายมือ
ชื่อในขณะที่รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 11 หมู่บ้าน ลายมือชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่ม
กันหนาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ไม่ใช่ลายมือชื่อของประชาชนในขณะรับผ้าห่มกัน
หนาว แต่ประชาชนจะลงลายมือชื่อตั้งแต่ตอนสารวจและแจ้งรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับผ้าห่มกันหนาว การลง
ลายมือชื่อจะมีทั้งที่ผู้นาชุมชนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนทั้งหมด จานวน 3 หมู่บ้าน ประชาชนลงลายมือ

โครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ช

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

ชื่อเองบางส่วนและผู้นาชุมชนลงลายมือชื่อแทนบางส่วน จานวน 5 หมู่บ้าน และประชาชนเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อด้วยตนเองจานวน 3 หมู่บ้าน
6. ผู้นาชุมชนได้รับผ้าห่มกันหนาวไม่ครบถ้วนตามที่สารวจและหรือตามจานวนในเอกสาร
บัญชีรายชื่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีทใี่ ช้เป็นหลักฐานประกอบการแจกผ้าห่มกันหนาว
จากการสอบถามผู้นาชุมชน หมู่ 9 ตาบลกุมภวาปี อาเภอกุมภวาปี พบว่า ผู้นาชุมชน
ได้สารวจและรวบรมรายชื่อประชาชนที่สมควรได้รับผ้าห่มกันหนาวจานวน 50 ราย ซึ่งเท่ากับจานวน
ในบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี แต่ผู้นาชุมชน
ได้รับผ้าห่มกันหนาวเพียง27 ผืน ซึ่งไม่ครบตามจานวนที่สารวจรายชื่อ
7. ประชาชนได้รับผ้าห่มกันหนาวมากกว่าจานวนตามบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับ
ผ้าห่มกันหนาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
จากการสอบถามกานันตาบลบ้านค้อ อาเภอบ้านผือ พบว่า กานันตาบลบ้านค้อไม่ได้
สารวจและส่งรายชื่อประชาชนที่สมควรได้รับผ้าห่มกันหนาวให้กับองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอุดรธานี
หรือหน่วยงานอื่นใด แต่จะได้รับผ้าห่มกันหนาวจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จานวน 600
ผืน แล้วนามาจัดสรรให้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งหมู่ 6 จะได้รับผ้าห่มกันหนาวจานวน 105 ผืน
ในการแจกผ้าห่มกันหนาวจะแจกต่อจากบ้านเลขที่ที่ได้รับแจกผ้าห่มกันหนาวครั้งสุดท้ายไปจนครบตาม
จานวนผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับ ต่อมาสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อได้นาผ้าห่มกันหนาวของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีมาแจกให้กับประชาชนในหมู่บ้านอีกตามบัญชีรายชื่อประชาชนที่
ได้รับผ้าห่มกันหนาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อ
เป็นผู้สารวจและจัดทา จานวน 50 ผืน ดังนั้นประชาชนในหมู่ 6 จึงได้รับผ้าห่มกันหนาวมากกว่าจานวน
ตามบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
นอกจากการจัดทาบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวแยกเป็นรายต าบล หรือ
อาเภอแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ยังมีการจัดทาบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว
ซึ่งมีหมู่บ้าน ตาบล หรืออาเภออื่นรวมอยู่ในบัญชีรายชื่อชุดเดียวกัน มีการนาข้อมูลอาสาสมัครตารวจบ้าน
สถานีตารวจภูธรอาเภอประจั กษ์ มาถ่ายสาเนาซ้อนกับบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่ มกันหนาว
เสมือนว่าเป็นประชาชนตามบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว หรือนาข้อมูลรายชื่อผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนภัยหนาวที่ได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวของศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 71 จังหวัดอุดรธานี
มาประกอบการแจกผ้าห่มกันหนาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ทาให้ยากต่อการควบคุมและ
แจกผ้าห่มกันหนาวให้เป็นไปตามจานวนที่กาหนดไว้ได้ และทาให้เอกสารขาดความน่าเชื่อถือ สาเหตุเกิดจาก
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ไม่มีข้อมูลผู้ประสบภัยหนาวเพื่อนามาจัดทาบัญชี
รายชื่อสาหรับแจกผ้าห่มกันหนาว และไม่ได้ให้ประชาชนลงลายมือชื่อในขณะที่รับแจกผ้าห่มกันหนาวเพื่อ
เป็นหลักฐาน
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2. การสารวจรายชื่อผู้สมควรได้รับแจกผ้าห่มกันหนาวมาจากหลายช่องทาง แต่ที่เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องว่ามีข้อมูลซ้ากันหรือไม่
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจกผ้าห่มกันหนาวละเลยไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง
ที่ มท 0313.4/ว 3050 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2543 ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าจานวนประชาชนตามบัญชีรายชื่อประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว
ทีใ่ ช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการแจกผ้าห่มกันหนาวมีจานวนผู้ได้รับผ้าห่มกันหนาวจริงจานวนเท่าใด
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดาเนินโครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
เกิดผลสัมฤทธิ์ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะให้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พิจารณาดาเนินการดังนี้
1. ในโอกาสต่ อ ไปต้ อ งบู ร ณาการกั บ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น
รูปธรรมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นการ
ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัดร่วมดาเนินโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบแบบแผน
ของทางราชการโดยให้ บู รณาการข้อมูลผู้ประสบภัยกับสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้จัดทาเป็นข้อมูลกลางไว้แล้ว
2. ในการจัดทาโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
2.1 การตั้งงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนต้องมาจากการศึกษาปัญหา
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามลาดับความสาคัญ ความจาเป็นเร่งด่วน
และทราบจานวนผู้ประสบภัยที่ต้องให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจนก่อนนามาคานวณจัดตั้งงบประมาณ
2.2 ต้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย คือผู้ประสบภัยหนาว
ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้
2.3 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างรวดเร็ว ทันกาล ทั่วถึง ไม่ซ้าซ้อน และไม่
เกินความจาเป็น
2.4 ต้อ งไม่จั ดท าโครงการป้อ งกั นและแก้ ไขปัญ หาภัย หนาวในลั ก ษณะเพื่อ หวั ง
ผลประโยชน์ทางการเมือง โดยต้องเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
2.5 การออกคาสั่งแต่งตั้งต้องกาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และ
มุ่งหวังที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถนาไปปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
3. ในโอกาสต่อไปหากมีการดาเนินโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน
ในลักษณะเช่นนี้อีก ให้กาชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาสรุปจานวนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่
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แท้จริงที่จะจัดสรรให้แต่ละพื้นที่โดยระบุแต่ละตาบล/หมู่บ้านให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและ
ควบคุมการให้ความช่วยเหลือว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้หรือไม่
4. กาชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0313.4/ว 3050
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2543โดยเคร่งครัด
เมื่อดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วให้ จัดทาบัญชีควบคุมการรับ – จ่ายวัสดุโดยแสดง
รายการและจานวนวัสดุที่ได้รับ และเมื่อมีการแจกจ่ายวัสดุให้ระบุรายชื่อผู้ได้รับแจกจ่ายพร้อมทั้งให้
ผู้รับลงชื่อรับไว้ในทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง โดยไม่ให้มีการลง
ลายมือชื่อก่อนการได้รับผ้าห่มกันหนาว หากไม่ดาเนินการแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการให้
ดาเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาชนตามบัญชีรายชื่อที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จานวน 187 ราย ให้เรียกเงินคืน
จานวน 29,920.00บาท (187 ราย X 160.00 บาท) หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เพื่ อหาผู้ รั บผิ ดชดใช้ คื นเงิ นให้ กับทางราชการและด าเนิ นการทางวินั ยตามควรแก่ กรณี ให้ ตรวจสอบ
ประชาชนตามบัญชีรายชื่อที่เหลือหากเป็นผู้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ ให้ตั้งกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงและเรียกเงินคืนและหากตรวจสอบพบว่า เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง เอื้อประโยชน์
ให้กับตนเองหรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ให้ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะ
พร้อมการกาหนดราคากลางของผ้าห่มกันหนาว ไม่ได้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงเป็นผลให้
ทางราชการได้รั บความเสี ยหายจากการซื้ อผ้ าห่ มกั นหนาวสู งกว่าราคาที่ ควรจะเป็น เป็ นเงินจ านวน
7,440,000.00 บาทและให้เรียกเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539 เพื่อหาผู้รับผิดชดใช้คืนเงินให้กับทางราชการและดาเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี
7. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีจานวนประชาชนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาว
ตามบัญชีรายชื่อมีจานวนน้อยกว่าที่จัดซื้อหรือที่กาหนดไว้ในโครงการ และไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาวหรือ
ได้รับไม่ครบถ้วน หากพบว่าทาให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อ
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนตามที่อาเภอ หรือกานันผู้ใหญ่บ้าน หรือที่ผู้นาชุมชนสารวจแต่
ไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาว ให้ดาเนินการหาผู้รับผิดชอบชดใช้ และดาเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่
เกีย่ วข้อง แล้วรายงานให้สานักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี) ทราบ
8. กรณีประชาชนตามบัญชีรายชื่อไม่ได้รับผ้าห่มกันหนาว จานวน 91 ราย จะทาการ
ตรวจสอบ และแจ้งผลให้ทราบต่อไป
โครงการ “ช่วยภัยหนาว เพื่อชาวอุดร” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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