รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
*************************

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ รวมทั้ ง สิ้ น
355,871,600 บาท โดยมีวงเงินงบประมาณหลังถูกพิจารณาจัดทาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 341,027,000 บาท ดังนี้
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ
วิถีชีวิต และสุขภาพ
1
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัด
2
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและงาน
เทิดพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3
โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4
โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP พัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

งบประมาณ
144,427,700
72,833,700
20,570,000
46,918,400
4,105,600

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
5
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน

11,160,000
11,160,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม
การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
6
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
7
โครงการขยายผลตามแนวพระราชดาริสู่ชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

166,809,600

9
10
11

โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชน สามารถเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

2,234,000
6,443,000
134,329,300
6,101,300
6,102,000
11,600,000

ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ /โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
12
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน
13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
15 โครงการก่อสร้างถนนเพื่อเสริมความมั่นคงหมู่บ้านชายแดน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม

งบประมาณ
11,561,000
11,561,000
12,913,300
1,680,000
2,633,300
8,600,000
9,000,000
355,871,600

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งสิ้น จานวน
15 โครงการ งบประมาณรวม 355,871,600 บาท โดยมี ว งเงิ น งบประมาณหลั ง ถู ก พิ จ ารณาจั ด ท า
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 จานวนทั้งสิ้น 341,027,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย
ในระบบ GFMIS ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 จานวน 158.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
46.54 อยู่ในลาดับที่ 63 ของประเทศ

แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ เป้าหมายการเบิกจ่าย และการเบิกจ่ายจริง
งบประมาณที่ได้รับ
(ล้านบาท)

เป้าหมายไตรมาส 3
(ล้านบาท)

เบิกจ่ายจริง
(ล้านบาท)

ร้อยละเบิกจ่าย

ภาพรวม

341.03

248.95

158.71

46.54

งบลงทุน

217.39

143.96

93.73

43.11

ประเภท

งบรายจ่ายประจา
123.63
85.51
64.98
52.56
ขณะนี้ โครงการที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนทุกกิจกรรม จานวน 5 โครงการ ยังคงเหลือ
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จทุกกิจกรรม จานวน 10 โครงการ ซึ่งขณะนี้ส่วนราชการ
หน่วยงานต่างๆ อยู่ระหว่างดาเนินการ คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การขอใช้เงินเหลือจ่าย
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอใช้งบประมาณเหลื อจ่ายของจังหวัดจากการดาเนินตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมจานวน 30,468,590 บาท โดยแยกเป็น
2 กรณี
- กรณีไม่กระทบต่อแผนฯ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 10,000,000 บาท ซึ่งสานัก
งบประมาณได้พิจารณาอนุมัติให้ดาเนินการในวันที่ 5 เมษายน 2560
- กรณีกระทบต่อแผนฯ จ านวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 20,468,590 บาท
ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้นาเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณในการประชุมครั้ง
ที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 แล้ว ได้มีมติเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ จานวน 13
โครงการ งบประมาณ 18,029,590 บาท และไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงโครงการ จานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 2,,440,000 บาท
การขออุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ไม่สามารถดาเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
ได้รับการพิจารณาจัดทาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560 จานวน 6 รายการ งบประมาณ
14,844,600 บาท ทั้งนี้ จั งหวัดได้แจ้ งขออุทธรณ์รายการตามพระราชบัญญัติโ อนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2560 จานวน 2 โครงการ วงเงินงบประมาณที่จะขออุทธรณ์ จานวน 8,341,500 บาท

สรุปผลการออกติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบลงทุน)
อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
1. ก่อสร้างบ้านแบบไทใหญ่ (บ้านไต) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตไทใหญ่ รองรับการท่องเที่ยว
งบประมาณ 600,000 บาท หน่วยดาเนินการ : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
1. วัสดุในการสร้างบ้านเป็นเหล็ก ไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่ ที่สร้างบ้านจากไม้
2. ไม่มีป้ายโครงการฯ
3. ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ บอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว / แนะนาแหล่งท่องเที่ยว
4. ขอให้มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

2. ปรับปรุงระบบส่งนาเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค ระหว่างบ้านหมอกจาแป่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่สะงา
หมู่ที่ 2 ตาบลหมอกจาแป่ ความยาวรวม 3,816 กิโลเมตร งบประมาณ 1,433,400 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้มกี ารติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้น้า
2. ให้มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
3. ให้มีการส่งมอบให้ อบต. หมอกจาแป่ เพื่อประโยชน์ในการดูแล และซ่อมบารุง

3. ปรับปรุงระบบส่งนาเพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภค บ้านทบศอก หมู่ที่ 8 ตาบลหมอกจาแป่
ความยาวรวม 1,640 กิโลเมตร งบประมาณ 1,149,200 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้มีการติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้น้า
2. ให้มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
3. ให้มีการส่งมอบให้ อบต. หมอกจาแป่ เพื่อประโยชน์ในการดูแล และซ่อมบารุง
4. ให้มีตระแกรง หรือวัสดุที่มั่นคง แข็งแรง ปิดกั้นบ่อพักน้า / เก็บน้า ให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพลัด
ตกลงไปในบ่อ ซึ่งอาจทาให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
5. วาล์วปิด – เปิดน้า ให้ทาบ่อซีเมนต์ครอบ เพื่อป้องกันไม่ให้วาล์วชารุดเสียหาย

อาเภอปางมะผ้า
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางตอง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านปางบอน (อาโจ้) หมู่ที่ 3 ตาบลนาปู่
ป้อม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 กิโลเมตร งบประมาณ 3,377,000 บาท หน่วยดาเนินการ :
ที่ทาการปกครองอาเภอปางมะผ้า
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
1. การก่อสร้างล่าช้ามาก ไม่เป็นไปตามแผนงาน
2. แจ้งอาเภอปางมะผ้า ให้เร่งรัดผู้รับจ้าง
3. ให้คาแนะนาการเก็บลูกปูนไว้ทดสอบ และการขอคืน ค่า K

อาเภอปาย
1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนคนเดินปาย และในเขตเทศบาลตาบลเวียงใต้ ขนาดกว้างเฉลี่ย
6.25 เมตร ยาว 1.741 กิโลเมตร งบประมาณ 5,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอปาย
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
1. ให้คิดค่า K และทาเรื่องขอคืน กรณีได้คืนค่า K
2. ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

2. ก่อสร้างรางระบายนาฝาปิดตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 8 ตาบลเวียงใต้ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว
150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร งบประมาณ 846,500 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอปาย
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
1. ดาเนินการเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
2. ให้ทาป้ายโครงการ
3. ให้อาเภอ แจ้งอาคารที่กาลังก่อสร้างบริเวณดังกล่าว ไม่ให้เทเศษปูนลงรางระบายน้า เพราะจะให้ระบายน้า
ไม่ได้

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านนาฮู จากโบสถ์คริสต์ – หมู่ที่ 7 บ้านใหม่สัมพันธ์
ตาบลเวียงใต้ งบประมาณ 1,436,000 บาท
หน่วยดาเนินการ:ที่ทาการปกครองอาเภอปาย
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต
1. ให้คิดค่า K และทาเรื่องขอคืน กรณีได้คืนค่า K
2. ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

4. ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโป่ง หมู่ที่ 1 ตาบลเวียงเหนือ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 306 เมตร งบประมาณ 567,100 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอปาย
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต
1. ให้คิดค่า K และทาเรื่องขอคืน กรณีได้คืนค่า K
2. ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

5. ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 8 ตาบลเวียงเหนือ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 639 เมตร งบประมาณ 1,168,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอปาย
ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต
1. ให้คิดค่า K และทาเรื่องขอคืน กรณีได้คืนค่า K
2. ดาเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายแล้ว

6. ก่อสร้างผนังกันนา หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปิง งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอปาย
ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ
1. ออกแบบไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
2. ปริมาณงานไม่เหมาะสมกับวงเงิน (ปริมาณงานมาก แต่วงเงินน้อย การก่อสร้างสามารถทาได้ แต่ไม่
แข็งแรง)
3. เนื่องจากถูกอุทกภัย ทาให้ท้ายฝายชารุด ให้อาเภอ แจ้งผู้รับจ้างทาการซ่อมแซมแก้ไขโดยเร่งด่วน ก่อนที่จะ
เสียหายไปมากกว่านี้

อาเภอขุนยวม
1. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายทาง มส.ถ 1 – 0011 บ้านหัวปอน – บ้านมะหินหลวง
ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม ขนาดกว่าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.480 กิโลเมตร
งบประมาณ 10,000,000 บาท หน่วยดาเนินการ: ที่ทาการปกครองอาเภอขุนยวม
ปัญหา/ข้อแนะนา / ข้อเสนอแนะ
1. การก่อสร้างล่าช้ามาก ไม่เป็นไปตามแผนงาน
2. ให้อาเภอขุนยวมเร่งรัดผู้รับจ้าง
3. การก่อสร้างลาลาง ไม่มีคุณภาพ ชารุดตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง (ส่วนผสมปูนไม่ได้คุณภาพ)
4. ให้อาเภอขุนยวม แจ้งผู้รับจ้าง รื้อ ทุบ ลาลาง จุดหรือบริเวณ ที่ไม่มีคุณภาพ แล้วสร้างใหม่ ให้ถูกต้องตาม
แบบแปลน และมีคุณภาพ
5. ไม่มีผู้ควบคุมงานของบริษัท และ อบจ. คอยควบคุมงาน ทาให้งานที่ออกมา ไม่มีคุณภาพ

2. ปรับปรุงถนนลาดยาง (มส 3007 แยกทางหลวงหมายเลข 108 – บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม– ต.แม่เงา
อ.ขุนยวม งบประมาณ 9,900,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
ข้อแนะนา / ข้อเสนอแนะ
1.สัญญาเริ่ม 21 มีนาคม 2560 สิ้นสุด 17 สิงหาคม 2560
2. อยู่ระหว่างก่อสร้างลาลางระบายน้า
3. อยู่ระหว่างการปรับฟื้นผิวทาง เพื่อรอการลาดยางแอสฟัทติกคอนกรีต
4. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2560

อาเภอแม่ลาน้อย
1. ปรับปรุงซ่อมแซมภายในศูนย์อานวยการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ลาน้อย
งบประมาณ 1,468,000 บาท หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ลาน้อย
ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนา
1. การดาเนินการเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจรับ
2. ไม่มีป้ายโครงการ
2. ผู้รับจ้าง ไม่ได้เบิกตามงวดงาน แต่เบิกงวดเดียว ทั้งหมดเลย

2. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บนาห้วยม่วง หมู่ที่ 10 ต.แม่ลาน้อย งบประมาณ 2,400,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ลาน้อย
ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนา
1. การออกแบบอาคารไม่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
2. บันได ขึ้นชั้น 2 (ดาดฟ้า) ไม่มีความแข็งแรง ให้ทาเหล็กยึด เสริมให้แข็งแรง เพราะเกิดความเสี่ยงที่บันได
จะหลุดออกได้
3. การเบิกเงินไม่ตามงวดงาน ผู้รับจ้างเบิกงวดเดียว ทั้งหมดเลย
4. ห้องน้าชารุด ไม่สามารถใช้งานได้ ให้แก้ไขปรับปรุง ให้ใช้งานได้ดี(ห้องน้าเดิม)

อาเภอแม่สะเรียง
1. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง มส. ถ 1 – 0005 บ้านท่าข้าม – บ้านเสาหิน ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ระยะทาง 2.230 กิโลเมตร งบประมาณ 10,000,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอแม่สะเรียง
ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนา
1. ให้ส่งมอบงาน ตามงวดงาน
2. ให้ติดป้ายโครงการ

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวตอง ตาบลแม่เหาะ งบประมาณ 8,150,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอแม่สะเรียง
ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนา
1. ให้ส่งมอบงาน ตามงวดงาน
2. ให้ติดป้ายโครงการ
3. การเทปูน ที่ติดกับพื้น ให้หาวัสดุรอง เพื่อให้โครงเหล็กอยู่ในปูน (ปูนหุ้มเหล็ก)

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สวรรค์น้อย หมู่ที่ 12 ตาบลแม่เหาะ ขนาดกว้าง 4.70 เมตร
ยาว 690.00 เมตร งบประมาณ 1,985,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอแม่สะเรียง
ข้อเสนอ / ข้อแนะนา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
2. ติดตั้งป้ายโครงการเรียบร้อย

อาเภอสบเมย
1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวดอยพุยโค บ้านอุมดาเหนือ หมู่ที่ 8
ตาบลแม่คะตวน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร งบประมาณ 960,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : ที่ทาการปกครองอาเภอสบเมย
ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนา
1. ดาเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายแล้ว
2. ให้ติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

2. ก่อสร้างถนน คสล. มส 3004 แยกทางหลวงหมายเลข 105 บ้านแม่สามแลบ ตาบลสบเมย
งบประมาณ 9,900,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
ข้อเสนอแนะ / ข้อแนะนา
1. อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
2. ให้เบิกจ่ายตามงวดงาน
3. ให้ติดตั้งป้ายโครงการให้เรียบร้อย

ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานที่ผ่านมา
1) พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ ป่ า อนุ รั ก ษ์ แ ละเขตป่ า สงวน
ซึ่งเป็นข้อจากัดในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีโครงการไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ หรือตรวจสอบพื้นที่การ
ดาเนินงานก่อนว่าอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ หรือหน่วยงานใด ทาให้เกิดปัญหาไม่สามารถเข้าไป
ดาเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าวได้ จังหวัดจึงแก้ไขปัญหาให้ หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่สารวจพื้นที่ให้ชัดเจน
แล้วสั่งการให้หน่วยงานยื่นขอใช้พื้นที่ป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้
จังหวัดได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ไปยังกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว จานวน
ทั้งสิ้น 29 รายการ งบประมาณ 123,014,600 บาท ได้รับอนุญาตให้ดาเนินโครงการแล้ว จานวน 27
รายการงบประมาณ 120,765,000 บาท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และวันที่ 29 ธันวาคม 2559
และจังหวัดได้แจ้งหน่วยงานให้ดาเนินโครงการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

2) ราคากลางสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์บางรายการ และน้ามันเชื้อเพลิง
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีราคาสูงกว่าราคากลางปรกติ จึงทาให้การจัดหาครุภัณฑ์ไม่สามารถดาเนินการได้
หรือการจัดซื้อ – จัดจ้างบางโครงการ / กิจกรรมต้องมีประกาศหาผู้รับจ้าง 2 – 3 ครั้ง ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้า
ในการจัดหาผู้รับจ้าง และบางครั้งก็ไม่มีผู้มาเสนอราคา
3) บางกิจ กรรมมีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม และแบบแปลนให้มีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ ซึ่งอาจทาให้การดาเนินการในช่วงแรกล่าช้า
4) สภาพภูมิศาสตร์ของจัง หวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ลาดชัน ทาให้การดาเนิน
กิจกรรมบางโครงการ ที่ดาเนินการในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในห้วงฤดูฝน การคมนาคมขนส่งวัสดุ -อุปกรณ์
เพื่อดาเนินการในพื้นที่ เป็นไปอย่างยากลาบาก ทาให้เกิดความล่าช้า
5) ผู้ รั บ จ้ า งบางรายรั บ งานจ านวนหลายโครงการ ซึ่ ง มี ปั ญ หาการขาดบุ ค ลากร หรื อ มี
การมอบให้ผู้รับจ้างช่วงดาเนินการแทน และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทาให้การดาเนินงานไปเป็นไปตาม
แผนงานและงวดงานที่กาหนดไว้
แนวทางแก้ไขปัญหา
1) ในการจั ดทาแผนงานโครงการที่รายการที่เป็นสิ่ งก่อสร้าง ต้องมีแบบแปลน / มีแบบ
ประมาณการราคา (ปร.4/ปร.5) / ความพร้อมด้านสถานที่ และสามารถดาเนินการได้ทันที
2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ซึ่ง รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ป่ า อุท ยานแห่ ง ชาติ เขตรั กษาพั นธุ์ สั ต ว์ป่ าต่ างๆ ควรผ่ อนปรนหรือ อนุ ญาตให้ จั งหวั ด
แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดพื้นที่พิเศษ สามารถดาเนินการพัฒนาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนตามความจาเป็น
เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน และเหมาะสมได้ ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ และสามารถพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ ได้ หรือควรมีการกาหนดห้วงเวลาในการพิจารณา
การขอใช้พื้นที่ให้ชัดเจนและควรพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วแจ้งผลให้จังหวัดทราบ
3) หลั ก เกณฑ์ ต ามมาตรฐานราคากลางของกรมบั ญ ชี ก ลางและของกระทรวงพาณิ ช ย์
ซึ่งให้กับทุกส่ วนราชการ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีลั กษณะภูมิประเทศส่ วนใหญ่เป็นภูเ ขาสูงและ
ห่างไกลจากกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆ จึงควรให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถกาหนดราคากลางของสินค้าได้
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่
4) ส่ ว นกลางทุ ก กระทรวง กรม ควรพิ จ ารณาบู ร ณาการร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาให้ จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอนทุกด้าน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา การสาธารณสุข และ
คุณภาพชีวิต
5) เน้นย้าให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการในหมวดงบลงทุนสิ่งก่อสร้างให้ดาเนินการ กาชับ
สั่ ง การให้ ช่ า งควบคุ ม งานต้ อ งควบคุ ม การเข้ า ท างานของผู้ รั บ จ้ า งอย่ า งเข้ ม งวด และจะต้ อ งรายงานผล
การดาเนินงานให้ทราบอย่างสม่าเสมอ
********************************

