30 พฤษภาคม ๒๕๖๒
สตง. ยกกรณีศึกษาผลการตรวจสอบโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวไทย วงเงินกว่า 300 ล้านบาท
พบหลายปัญหาที่อาจกระทบต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทย
สตง. รุ ด ตรวจสอบโครงการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพและคุ ณ ภาพการผลิ ต ข้ า วปลอดภั ย จั งหวั ด พะเยา วงเงิน
งบประมาณ 317.62 ล้านบาท พบหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบขาดการบูรณาการทางานร่วมกัน อีกทั้ง
ยังพบการใช้ทรัพย์สินของรัฐไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิดมูลค่าเสียโอกาสเป็นเงินกว่า 175 ล้านบาท จึงมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อม
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่กากับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะแล้ว
นายประจักษ์ บุญ ยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่ า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย
จังหวัดพะเยา ไปยังหน่ วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่กากับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่ งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 วงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 848.57 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อ บริหารการผลิตและการจัดการสินค้า
เกษตรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อเกษตรกรผู้ผลิต ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ 4
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน โดยจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณ
สูงสุด รวมทั้งสิ้น 317.62 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 37.43 ของงบประมาณทั้งหมด และมีการดาเนิน
กิจ กรรม 21 กิ จ กรรม ภายใต้ ค วามรั บ ผิ ดชอบของ 6 หน่ ว ยงาน ได้ แก่ ส านั กงานเกษตรจั งหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา สานักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา โครงการ
ชลประทานพะเยา และสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา สรุปข้อตรวจพบที่สาคัญ ดังนี้
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบกิจกรรมไม่มีการบูรณาการร่วมกัน โดยมีการนาโครงการตามภารกิจ
หลักของแต่ละหน่วยงาน และกิจกรรมตามความต้องการของภาคเอกชนรวมเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการ
ไม่มีการประสานงานระหว่างหน่ วยงานเพื่อให้ การดาเนินงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ ยังพบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการจัดทากิจกรรมย่อยที่มีลักษณะและ
ค่าใช้จ่ ายเหมือนกัน หรือ คล้ ายคลึ งกัน ดาเนินการในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน จานวน 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่
กิจกรรมฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าว กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒ นาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณ ฑ์
กิจกรรมสนับสนุนครุภัณฑ์ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัดพะเยา และกิจกรรมแสดงสินค้า จาหน่ายสินค้า
และจั บ คู่ เจรจาการค้ า สิ น ค้ าเกษตร ซึ่ งมี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น รวมทั้ งสิ้ น 22.44 ล้ า นบาท ส่ งผลให้ ก ารใช้
งบประมาณจานวนดังกล่ าวเป็ น ไปอย่างไม่มีป ระสิ ทธิภ าพ และไม่เป็นไปตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0212.1/ว 7427 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ซึ่งกาหนดให้จัดทาโครงการในลักษณะที่เป็นการ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายและตัวชี้วัด ของกลุ่มจังหวัดที่กาหนดไว้
2. ทรัพย์สินไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ จากการตรวจสอบวั ส ดุ
ครุภัณฑ์ และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งทรัพย์สินอื่นของโครงการ จานวนทั้งสิ้น 82 รายการ เบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น
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146.67 ล้านบาท พบว่า ทรัพย์สินของรัฐมีการใช้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์เพียง 12 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 14.63 ของจานวนทรัพย์สิน ทั้งหมด ส่วนทรัพย์สิน อีก 70 รายการ คิดเป็นร้อยละ 85.37 ของ
จานวนทรัพย์สิ นทั้งหมด เบิ กจ่ายเป็ น เงินทั้งสิ้ น 85.27 ล้านบาท พบว่า มีการใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า 19
รายการ เบิกจ่ายเป็นเงิน 5.96 ล้านบาท ใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 14 รายการ เบิกจ่ายเป็นเงิน
8.85 ล้านบาท ไม่มีการใช้ประโยชน์ 31 รายการ เบิกจ่ายเป็นเงิน 26.77 ล้านบาท และเป็นทรัพย์สินที่ยัง
ไม่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ เนื่องจากอยู่ระหว่างดาเนินการ 6 รายการ เบิกจ่ายเป็นเงิน 43.69 ล้านบาท
(จากงบประมาณ 149 ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 105.31 ล้านบาท)
3. การด าเนิ น กิ จ กรรมไม่ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ และหนั ง สื อ สั่ ง การ
ที่เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบพบว่า การจัดทาและบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด จานวน 6 สัญญา มูลค่าตามสัญญา 57.67 ล้านบาท เช่น คณะกรรมการตรวจรับการจ้ าง ตรวจรับ
งานจ้างไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ตามข้อกาหนดในสัญญาจ้าง คณะกรรมการกาหนดราคากลาง กาหนดราคากลาง
ครุภัณฑ์สูงกว่าราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณกาหนด นอกจากนี้ ยังตรวจพบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่
เกิดจากโครงการไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น ไม่ดาเนินการแจ้งรายการอาคาร สิ่ง
ปลูกสร้าง 8 รายการ เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น 71.16 ล้านบาท แก่สานักงานธนารักษ์พื้นที่ เพื่อขึ้นทะเบียนที่ราช
พั ส ดุ ภ ายใน 30 วั น ส่ ง ผลให้ ห น่ ว ยงานราชการและกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนไม่ ส ามารถด าเนิ น การขอใช้ /
ขอเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
“สาเหตุที่เกิดปัญหาดังกล่าวเนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่ให้ความสาคัญกับการประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในจังหวัดพะเยาและจังหวัด
อื่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ไม่พิจารณาถึงความเหมาะสมของครุภัณฑ์ที่สนับสนุนกับศักยภาพของ
กลุ่มที่ได้รับ ทาให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐไม่คุ้มค่า ตลอดจนขาดการติดตามประเมินผลการใช้
ประโยชน์จากครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดมูลค่าเสียโอกาสจากกรณีทรัพย์สินไม่มีการ
ใช้ประโยชน์ และทรัพย์สินของรัฐที่ยังไม่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ ประมาณ 175.77 ล้านบาท ซึ่งทาให้
การใช้ จ่ ายงบประมาณดั งกล่ าวเป็ น ไปอย่างไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ไม่ ส ามารถพั ฒ นาอาชี พ
ยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง” ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าว
จากกรณี ข้า งต้ น สตง. จึ งได้ มี ห นั งสื อ แจ้ งผลการตรวจสอบดั งกล่ าว พร้อ มข้ อ เสนอแนะไปยั ง
หน่วยงานที่รับ ผิดชอบ หน่วยงานที่กากับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ให้ มีการกาชับให้ห น่วยงาน
ภายในจังหวัดพะเยาที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัดดาเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจัดทาโครงการจนถึง
การติดตามประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หากมีการจัดซื้อจัดจ้างพั สดุ ครุภัณฑ์ รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง ให้นาข้อมูลรายการทรัพย์สินที่
เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา เข้าร่วมพิจารณาถึงความจาเป็น ความประหยัดและคุ้มค่าจากการ
จัดหารายการทรัพย์สินใหม่ รวมถึงกาหนดให้ มีการติดตามการใช้ประโยชน์เป็นประจาเพื่อไม่ให้ เกิดความ
เสียหายต่องบประมาณแผ่นดินจากรายการทรัพย์สินที่ไม่ได้ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือนาไปใช้ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯลฯ
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