การลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดาเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และโครงการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และติดตามต่อเนื่อง พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 จานวน 3 โครงการ ในพื้นที่อาเภอเมืองสตูล อาเภอควนโดน
และอาเภอควนกาหลง
-----------------------------------------------------------------------------------------โครงการที่ 1 โครงการป้ายแนะนาเส้นทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลก งบประมาณ 10,000,000.บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงสตูล เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอันดามัน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 3 กิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 ติดตั้งป้าย overhead คร่อมถนน ทางหลวงหมายเลข 406 กม.65+810 และ
กม.65+050 แยกทุ่งตาเสา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
- กิจกรรมที่ 2 ติดตั้งป้าย overhang บริเวณทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 กม.82+850
(ซ้ายทาง) ต.บ้านควน อ.เมือง และทางหลวงหมายเลข 421 กม.10+150 (ขวาทาง) ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
- กิจกรรมที่ 3 ติดตั้งป้ายบอกทางสู่แหล่งท่องเที่ยว UNESCO GLOBAL GEOPARK Land บริเวณ
ทางหลวงหมายเลข 406 กม.55+800 – กม.98+800 อ.เมืองสตูล อ.ควนโดน และ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ป้าย OVERHEAD คร่อมถนน

จุดติดตัง้ ทางหลวงหมายเลข 406 (แยกทุ่งตาเสา)
ที่ กม.65+050 ด้านซ้ายทาง

ป้ายแนะนาแหล่งท่องเที่ยว

ป้าย OVERHANG

-2ผลการสอดส่อง
- สัญญาเริ่ม 10 มีนาคม - สิ้นสุดสัญญา 5 ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 210 วัน
- ประกอบด้วย ติดตั้งป้าย overhead คร่อมถนน จานวน 6 จุด ติดตั้งป้าย overhang จานวน 10 จุด
และติดตั้งป้ายแนะนาบอกทางสู่แหล่งท่องเที่ยว จานวน 195 จุด
- ขณะนี้ ดาเนินการจะครบถ้วน 100 % ยังคงเหลืออีก 1 ป้ายที่อยู่ระหว่างดาเนินการ ในพื้นที่ อ.ละงู
เนื่ องจากต้ องให้ การไฟฟ้ าเข้าตัดระบบไฟฟ้าก่อนจึ งจะติดตั้งป้ายได้ ซึ่งผู้ รั บจ้ างจะเข้ าด าเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 และจะส่งมอบงานต่อไป
- จากการลงพื้นที่สอดส่อง 2 - 3 จุด ที่ดาเนินโครงการฯ ไม่พบสิ่งผิดปกติ การดาเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
ข้อเสนอแนะ
- งบประมาณดาเนินโครงการฯ ค่อนข้างสูง เกือบ 30 ล้านบาท
- ข้อความบนแผ่นป้ายหลาย ๆ ป้าย โดยเฉพาะป้าย Overhead ไม่สื่อถึงการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
โครงการที่ 2 โครงการก่ อสร้ างศู นย์ บริ การนั กท่ องเที่ ยวจั งหวั ดสตู ล งบประมาณ 29,798,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ติดตามต่อเนื่อง) ตาบลควนโดน อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล

-3ผลการสอดส่อง
การดาเนินงานไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เนื่องจากไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างงาน
มีความล่าช้ามาก และเมื่อมีการขยายเวลาให้อีก 6 เดือน นับแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2564
ซึ่งขณะที่ ก.ธ.จ. ลงพื้นที่สอดส่อง ซึ่งสิ้นสุดสัญญาจ้าง ตามที่ได้ขอขยายเวลาแล้ว ปรากฏว่าดาเนินการได้เพียง 73%
ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ยังคงเหลือ งานก่อสร้างปูพื้น และตกแต่งภายใน โดยช่างควบคุมงานของ อบจ.สตูล
ได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากวัสดุบางรายการ ประเภทลามิเนตที่กาหนดไว้ตามแบบ ในปัจจุบันไม่มีการผลิ ตแล้ว
จึงจาเป็นต้องหาวัสดุประเภทที่ใกล้เคียงกันมาทดแทน ประกอบกับงานส่วนที่เหลือ เป็นงานตกแต่ง ต้องใช้ความละเอียด
ประณีต และต้องใช้เวลานาน คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาดาเนินงานอีกประมาณ 6 – 8 เดือน ถึงจะแล้วเสร็จ
และขณะนี้คณะกรรมการควบคุมงาน ของ อบจ.สตูล ได้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ ซึ่ง อบจ.สตูลจาเป็นต้องต่อสัญญาให้ผู้รับจ้างดาเนินการต่อไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ พร้อมทั้งให้ปรับปรุง
ซ่อมแซมในส่วนที่ชารุด แตกร้าวให้เรียบร้อยตามที่ได้มีข้อเสนอแนะไว้ ก่อนส่งมอบงานและตรวจรับงานต่อไป
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเรียกผู้รับจ้างเข้ามาเจรจาพูดคุยสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคและความล่าช้าในการดาเนินงาน
พร้อมทั้งให้เสนอแนวทางในการเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ หาก อบจ.สต. จะขยายเวลาหรือต่อสัญญาจ้าง
หรือปรับแผนการดาเนินงานอีกครั้งหนึ่ง จะต้องมีเหตุผลความจาเป็นที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับได้
2. ขอให้กาชับ ผู้ร ับ จ้า งดาเนิน การซ่อ มแซมและเก็บ รายละเอีย ดในส่ว นต่า ง ๆ ที่ไ ม่เ รีย บร้อ ย
ให้เป็นที่เรียบร้อย สภาพดีพร้อมใช้งานจริงก่อนรับมอบงาน
3. ควรมีการบริหารจัดการและดูแลในเรื่องของความสะอาดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของศูนย์บริการ
การท่องเที่ยว เพื่อให้มีความสวยงามและดึงดูดนักท่องเที่ยว เมื่อโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. ควรมีการพัฒนาเพื่อต่อยอดจากโครงการเดิมให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากยิ่งขึ้ น เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล
โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้าวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง 5 เมตรยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากลางน้า อาคารศาลาที่พักประชาชน จานวน 2 หลัง
ตาบลควนสตอ อาเภอควนโดน จังหวัดสตูล งบประมาณ 9,676,200.บาท หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลควนสตอ เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

-4ผลการสอดส่อง
การดาเนินงานมี 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การก่อสร้างศาลากลางน้าและอาคารศาลาที่พัก
ประชาชน/นักท่องเที่ยว และกิจกรรมที่ 2 การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ซึ่งจากการลงพื้นที่สอดส่อง ก.ธ.จ. สตูล
ได้เน้นย้าให้ อบต.ควนสตอ กากับ ควบคุม และเร่งรัดการดาเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาของสัญญาจ้าง
เพื่อให้โครงการฯ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ในการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลอีกแห่งหนึ่ง
ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของโครงการฯ อบต.ควนสตอ ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการไว้ในอนาคต
เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนได้เข้ามาใช้บริการ/นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
2. ขอให้ บ ริ ห ารจั ดการและกากับดูแลในเรื่องภูมิทัศน์และความสะอาดของบริเวณพื้นที่โ ดยรอบ
ให้สวยงามเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอยู่
3. โครงการควรมีการต่อยอดการดาเนินงานต่อไป เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

