
รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทนุภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2560  
 

194  

 

๒๒. โครงการแก้มลิงบึงขุนทะเลพร้อมอาคารประกอบ      
ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

                                              ภาพก่อนด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: ส ำนักชลประทำน  
ที่ 15 กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๒๒.๒ ความเป็นมาของโครงการ   
บึงขุนทะเลถือเป็นแหล่งน้ ำจืดที่คล้ำยทะเลสำบ     

ขนำดใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีเนื้อที่ประมำณ 
1,270 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต ำบลของอ ำเภอเมือง     
สุรำษฎร์ธำนี ได้แก่ ต ำบลมะขำมเตี้ย ต ำบลขุนทะเล   
และต ำบลวัดประดู่ ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวเมืองไปทำงทิศใต้
ประมำณ 7 กิโลเมตร บึงขุนทะเลเป็นระบบนิเวศแบบ
ระบบเปิด (Open System) รับน้ ำจำกคลองสำขำที่อยู่
ทำงด้ำนทิศใต้ ได้แก่ คลองชะไก่ คลองท่ำแร่ คลองท่ำ
กรวดและคลองบ้ำนใหม่ ส่วนทำงระบำยน้ ำออกจำกบึง  
มีคลอง 2 คลอง คือ คลองมะขำมเตี้ยและคลองท่ำกูบ 
ไหลลงสู่แม่น้ ำตำปีทำงด้ำนทิศเหนือของบึง บึงขุนทะเล  
มีควำมส ำคัญทั้งในเชิงนิเวศวิทยำและสภำวะเศรษฐกิจ
สังคมของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นที่อยู่อำศัยของนกน้ ำ
ชนิดที่ส ำคัญ เช่น นกเป็ดน้ ำ นกชันและนกชนิดอ่ืน ๆ    

อีกเป็นจ ำนวนมำก เป็นแหล่งที่มีปลำน้ ำจืดชุกชุม          
มีทัศนียภำพที่สวยงำม ประชำชนที่อยู่อำศัยอยู่โดยรอบ  
ใช้น้ ำจำกบึงและคลองสำขำเพ่ือกำรเพำะปลูก อุปโภค 
และเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนประกอบอำชีพด้วยกำรจับหำสัตว์น้ ำ
เป็นรำยได้ แต่เนื่องจำกปัจจุบันบึงขุนทะเลมีสภำพเสื่อม
โทรม ตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุม อีกทั้งเป็นแหล่งรองรับน้ ำ
เสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม และมีรำษฎรบุกรุกเข้ำไปใน
เขตบึง 

๒๒.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้       
- วงเงินลงทุนโครงการ: 1) ได้รับอนุมัติเงินกู้ ครั้งที่ 1 

พ.ศ. 2558 วงเงิน 24,966,000 บำท และ 2) ได้รับ
อนุมัตเิงินกู ้ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 วงเงิน 15,374,000 
บำท รวมเงินกู้ที่ได้รับ 40,340,000 บำท 

- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพ่ือกำรพัฒนำระบบ
บริหำร จัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะ
เร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบวงเงิน
รวม 78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำรบริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกรน้ ำ ระยะเร่งด่วน ประจ ำปีงบประมำณ 2558 
(เพ่ิมเติม) วงเงิน 37,602.84 ล้ำนบำท) ภำยใต้ 
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
มีนำคม 2558 

๒๒.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ    
เพ่ือขุดลอกบึงขุนทะเลซึ่งตื่นเขินให้มีควำมจุเพ่ิมขึ้น 

ให้สำมำรถรองรับปริมำณน้ ำหลำกที่ไหลสู่บึงและใช้เป็นแก้มลิง
เก็บน้ ำในฤดูฝน บรรเทำปัญหำน้ ำท่วม อีกทั้งเพ่ือคุ้มครอง
รักษำแหล่งน้ ำและใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 

๒๒.๕ ลักษณะโครงการ: เป็นกำรขุดลอกแก้มลิงบึงขุนทะเล 
จ ำนวน 1 แห่ง ควำมจุเก็บกักน้ ำ 749,960 ลูกบำศก์เมตร 
ควำมกว้ำง 350 เมตร และควำมยำว 560 เมตร 

๒๒.๖ ขอบเขต/พื้นทีด่ าเนินโครงการ  
เป็นกำรขุดลอกแก้มลิงบึงขุนทะเล ต ำบลขุนทะเล 

อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
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๒๒.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ: เริ่มด ำเนินโครงกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 – 31 มกรำคม 2559 
ระยะเวลำด ำเนินงำนตำมสัญญำรวม 210 วัน 

ภาพพื้นที่ด าเนินโครงการ
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

๒๒.๘ ผู้รับจ้าง: ส ำนักชลประทำนที่ 15 กรมชลประทำน 
ด ำเนินกำรเอง 

 
 
 

๒๒.๙  ผู้ควบคุมงาน: นำยสุรเชษฐ์ นิรินธนชำติ  
                     นำยช่ำงชลประทำนช ำนำญงำน 
 

๒๒.๑๐  ผลการเบิกจ่าย 
โครงการแก้มลิงบึงขุนทะเลพร้อมอาคารประกอบ  
ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรมีวงลงทุนรวม จ ำนวน 40,340,000 บำท มีแผนกำรเบิกจ่ำยจ ำนวน 7 งวด ซึ่งหน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยจริง 
จ ำนวน 40,339,861.75 บำท แบ่งเป็น 10 งวด โดยเมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ โครงกำรมีกำร 
เบิกจ่ำยเงินไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยสำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ทั้งสิ้น จ ำนวน 40,339,861.75 บำท หรือคิดเป็น  ร้อยละ 99.99 
คงเหลือ 138.25 บำท ซึ่งเงินเหลือจ่ำยได้ด ำเนินกำรส่งคืนเป็นรำยได้ของแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

หน่วย:ล้ำนบำท 
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๒๒.๑๑ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ  
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results) 

การ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

b 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

a 

Overall Rating A 

 

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ A 
– พอใจมำกท่ีสุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล 4 ด้ำน คือ 
ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืน   
อยู่ในระดับ a มีเพียงประสิทธิภำพที่ได้คะแนนในระดับ b      
ซึ่งมีรำยละเอียดผลกำรประเมินแต่ละด้ำน ดังนี้  

 ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 
1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 

11 (พ.ศ.2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.6 กำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

2) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 8 แผนงำน
ส ำคัญในแผนงำนที่ 3 ซึ่งมีสำระส ำคัญของแผนคือ แผนฟ้ืนฟู
และปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเดิมหรือตำมแผนที่  
วำงไว้เพ่ือป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ ำท่วม 

3) โครงกำรเงินกู้เพ่ือกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนนระยะเร่งด่วน 

 
                                       ภาพหลังจากด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพระหว่างการด าเนินโครงการ 



รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทนุภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2560  

 

     197 

 

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์

ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร 

เมื่อพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัด
ผลผลิตของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ กำรด ำเนินโครงกำร
สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ สำมำรถขุดลอก
แก้มลิงที่มีควำมตื้นเขินให้มีควำมจุเพ่ิมขึ้น จ ำนวน 
749,960 ลูกบำศก์เมตร เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ ำในด้ำน  
กำรอุปโภค-บริโภค และแหล่งประมงพ้ืนบ้ำน โดยมีพ้ืนที่
รับประโยชน์ จ ำนวน 1,000 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชน  
บึงขุนทะเล ต ำบลขุนทะเล อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
รวมทั้งได้มีกำรพัฒนำเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวเนื่องจำก      
บึงขุนทะเลมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงำม ใช้เป็นที่พักผ่อนของ
ชำวบ้ำน ดังนั้น ผลกำรประเมินด้ำนประสิทธิผลจึงได้รับ
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. ขุดลอกบึงขุน
ทะเล 

749,960         
ลบ.ม. 

749,960     
ลบ.ม. 

2. พื้นที่รับประโยชน ์ 1,000 ไร่ 1,000 ไร่ 
ที่มา : ส ำนักชลประทำนที่ 15 กรมชลประทำน 
 
ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ได้คะแนน b: เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัย  
ที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนในเชิงของ
ปริมำณและคุณภำพ 

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
โครงการ แผน ผล 

โครงกำรแก้มลิงบึงขุนทะเล
พร้อมอำคำรประกอบ 

749,960    
ลบ.ม. 

749,960    
ลบ.ม. 

ที่มา : ส ำนักชลประทำนที่ 15 กรมชลประทำน 

2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
      โครงกำรแก้มลิงบึงขุนทะเลพร้อมอำคำร

ประกอบ เป็นโครงกำรที่ขุดลอกแหล่งน้ ำให้สำมำรถรองรับ
ปริมำณน้ ำหลำกที่ไหลสู่บึง และเพ่ือเพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน้ ำ
ในฤดูฝน โดยส ำนักงำนชลประทำนที่ 15 กรมชลประทำน
เป็นผู้ด ำเนินกำรเอง 

3) ค่าใช้จ่ายโครงการ 
     กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จ ำนวน 

40,340,000 บำท โดยได้รับกำรอนุมัติครั้งที่ 1 ปี 2558 
วงเงิน 24,966,000 บำท และครั้งที่ 2 ปี 2559  
วงเงิน 15,374,000 บำท จำกกำรด ำเนินโครงกำรได้มี 
กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 100% มีกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 
40,339,861.75 บำท คิดเป็นร้อยละ 99.99 โดยเป็นเงิน
เหลือจ่ำย 138.25 บำท ทั้งนี้ เงินเหลือจ่ำยได้ด ำเนินกำร
ส่งคืนเป็นรำยได้ของแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

4) ด้านระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
      เป็นโครงกำรที่ทำงส ำนักงำนชลประทำนที่ 15 

กรมชลประทำนด ำเนินกำรเอง มีแผนกำรด ำเนินงำนระหว่ำง 
วันที่ 1 กรกฎำคม 2558 - 31 มกรำคม 2559 คิดเป็น 
จ ำนวน 210 วัน จำกผลด ำเนินโครงกำร พบว่ำ มีระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินโครงกำรระหว่ำง วันที่ 18 กรกฎำคม 2558 
– 31 มีนำคม 2559 โดยคิดเป็น จ ำนวน 257 วัน ซึ่งล่ำช้ำ
กว่ำแผน เนื่องจำกปัญหำสภำพอำกำศช่วงฤดูมรสุม      
ของภำคใต้มีฝนตกหนักเกิดอุทกภัย ท ำให้เครื่องจักร    
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

กิจกรรม
ก่อสร้าง 

แผน ผล 
เริ่ม -
เสร็จ 

จ านวน
วัน 

เริ่ม -
เสร็จ 

จ านวน
วัน 

โครงกำร
แก้มลิงบึง
ขุนทะเล 

1 ก.ค. 58 
–         

31 ม.ค. 59 

210 18 ก.ค. 58 
-        

31 มี.ค. 59 
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โครงการ แผน ผล 
โครงกำรแก้มลิง
บึงขุนทะเล 

40,340,000 40,339,861.75 

หน่วย : บำท 
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5) แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน  

ที่มา : ส ำนักชลประทำนที่ 15 กรมชลประทำน 

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย

โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่ในส่วนของ
ผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร  และผลกระทบ 
ที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ในระหว่ำงด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงและภำยหลังกำรด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว 

เมื่อพิจำรณำจำกกำรเกิดผลลัพธ์ทำงตรงและผลลัพธ์
ทำงอ้อมจำกกำรด ำเนินโครงกำรที่จะส่งผลกระทบทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ ดังนี้ 

1) ผลกระทบทางตรงโครงการ  
     โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำกโครงกำร
สำมำรถกักเก็บน้ ำปริมำณน้ ำได้เพ่ิมมำกขึ้น สำมำรถใช้เป็น
แหล่งน้ ำอุปโภค-บริโภค อีกทั้งพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว   
และที่พักผ่อนของชุมชน 

2) ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ    
     เนื่องจำกบึงขุนทะเลเป็นแหล่งน้ ำขนำดใหญ่   
เมื่อมีกำรขุดลอกให้สำมำรถกักเก็บให้ได้ปริมำณที่เพ่ิมขึ้นและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถำนที่พักผ่อน
หย่อนใจ จึงท ำให้ที่ดินบริเวณรอบบึงมีรำคำที่สูงขึ้น เกิดกำร
ใช้ที่ดินในเชิงพำณิชย์ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อ    
วิถชีีวิตชำวบ้ำนจำกเดิมมีกำรใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำในกำร
ท ำประมงพ้ืนบ้ำน 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน

เจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ และ ควำม
ต่อเนื่อง ของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น 

โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 

  

ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงานจากผู้รับจ้าง 
เนื่องจำกโครงกำรแก้มลิงบึงขุนทะเลเป็นโครงกำร    

ที่ส ำนักงำนชลประทำนที่ 15 ด ำเนินกำรเอง เครื่องจักร
รวมถึงแรงงำนมำจำกกรมชลประทำน จึงไม่มีกำรรับประกัน
ผลงำนจำกผู้รับจ้ำง  

ระยะที่ ๒ ช่วงหลังประกันผลงานเป็นต้นไป 
จำกกำรประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำนเจ้ำของ

โครงกำรหลังจำกด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ พบว่ำ หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรมีกำรของบประมำณปกติส ำหรับกำร
บ ำรุงรักษำ มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือกำรของบประมำณ
ในงำนบ ำรุงรักษำในระยะยำว 2 - 3 ปี เนื่องจำกปัญหำ
สภำพกำรเสื่อมโทรม และปัญหำวัชพืช เพื่อรักษำแหล่งน้ ำ
และใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การ
เบิกจ่าย 

ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 ต.ค.58 พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ษ.59 รวม 

แผน 4.034 4.034 4.034 4.034 8.068 8.068 8.068 - - - 40.34 

ผล - 12.209 12.750 - 4.303 7.093 2.687 0.760 0.529 0.005 40.33 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด   

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนิน 
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย 
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคญั 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทบริหำรจดักำรน้ ำเพื่อฟ้ืนฟู
และปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำง
เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ ำท่วม 
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนำระบบ
บริหำรจดักำรทรัพยำกรน้ ำและระบบ
ขนส่งทำงถนน 

2. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำรเปรยีบเทียบผลผลิตทีไ่ดร้ับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ซึ่งกำรขุดลอกแก้มลิง
บึงขุนทะเลให้มีควำมจุเก็บกับน้ ำ 
749,960 ลูกบำศก์เมตร ครอบคลุม
พื้นที่รับประโยชน์ จ ำนวน 1,000 ไร ่

3. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปจัจัยที่จะท ำ
ให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเชิงปริมำณและคณุภำพ เช่น ตน้ทุนของ
โครงกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน       
และผลผลิตทีไ่ดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจมาก       จำกแผนกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 7 งวด    
ซึ่งหน่วยงำนมีกำรเบิกจำ่ยเงินส ำหรับ
ด ำเนินโครงกำรจริง โดยแบ่งจ่ำยเป็น  
8 งวด เมื่อเปรียบเทียบแผนและผล
กำรด ำเนินโครงกำรพบว่ำ โครงกำรมี
กำรเบิกจ่ำยไมเ่ป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด
ไว้ โดยด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผน จ ำนวน 
47 วัน เนื่องจำกเป็นช่วงมรสุม        
ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

แผนภาพผลการประเมินโครงการแก้มลิงบึงขุนทะเลพร้อมอาคารประกอบ                                                                              
ระยะ 2 ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2๒.๑๒ สรุปผลประเมินโครงการ : พึงพอใจมำกทีสุ่ด 
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22.13 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
จำกกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว เป็นกำรขุดลอก     

บึงขุนทะเล บริเวณชุมชนบึงขุนทะเล ต ำบลขุนทะเล    
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ซึ่งจะสำมำรถรองรับ
ปริมำณน้ ำหลำกที่ไหลสู่บึง เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำเพ่ืออุปโภค-บรโิภค ใช้เป็นแก้มลิงเก็บกักน้ ำในฤดูฝน 
บรรเทำปัญหำน้ ำท่วม อีกทั้งใช้เป็นแหล่งประกอบอำชีพ
ประมงพ้ืนบ้ำนของประชำชนโดยรอบและช่วยให้ประชำชน
ในพ้ืนที่มีรำยได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทำงเศรษฐกิจ   
อันประกอบด้วยพ้ืนที่เกษตรกรรมของชำวบ้ำน เชน่ สวนมะม่วง
และปำล์ม เป็นต้น พ้ืนที่รับประโยชน์จ ำนวนกว่ำ 1,000 ไร่ 
รวมทั้งพ้ืนที่โครงกำรยังสำมำรถเป็นสถำนที่ท่องเที่ยว 
พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชำชนในพื้นท่ีใกล้เคียง 

22.14 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิโครงการ 

จำกกำรประเมินโครงกำรพบว่ำ โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของภำครัฐอย่ำงมำก 
โดยหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินโครงกำรได้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ แต่เนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณจังหวัด    
สุรำษฎร์ธำนีในช่วงฤดูมรสุมมีฝนตกหนัก ท ำให้เครื่องจักร   
ที่ใช้ระหว่ำงด ำเนินโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำง 
ต่อเนื่อง ท ำให้โครงกำรล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 

 
 

ภาพระหว่างลงพื้นที่ติดตามโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๔. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร 

ในภำพรวมหรือในระดับท่ีก ำหนดไว้หรือไม ่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม 
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี่อเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของโครงกำร
ได้ในระดับดีมำก เนื่องจำกโครงกำร
สำมำรถกักเก็บน้ ำปรมิำณน้ ำได้เพิ่มมำกขึ้น 
และมีกำรใช้พื้นที่ในเชิงพำณิชย์เพิ่มขึ้น 
ท ำให้ที่ดินมีมูลค่ำสูงขึ้น ส่งผลกระทบ  
ต่อวิถีชีวิตชำวบ้ำน 

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว 
จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตอ่ไปอย่ำงไร 
มีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนิน
โครงกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้ รวมถึงผลผลติที่เกิดขึ้น  
จำกโครงกำรหรือสิ่งท่ีได้รับจำกโครงกำร 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรมีกำรขอ
งบประมำณปกติส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำ 
มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรขอ
งบประมำณในงำนบ ำรุงรักษำในระยะ
ยำว 2 - 3 ปี เนื่องจำกปัญหำสภำพ  
กำรเสื่อมโทรม และปัญหำวัชพืช       
เพื่อรักษำแหล่งน้ ำและใช้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดต่อไป 
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22.15 บทเรียนที่ได้รับ 
ตำมท่ีรัฐบำลได้มียุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำระบบ

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนน 
ตลอดจนแผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเดิม
หรือตำมแผนที่วำงไว้เพ่ือป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ ำท่วม 
โดยโครงกำรแก้มลิงบึงขุนทะเลพร้อมอำคำรประกอบ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ ำ 
ในฤดูฝนจากการประเมินโครงการดังกล่าวตาม ๕ 
หลักเกณฑ์อยู่ในระดับ“พึงพอใจมากที่สุด” แสดงให้เห็นว่า
โครงการสามารถด าเนินการได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่
รัฐบาลได้ก าหนดไว้ และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตภูมิภาคท่ีเกี่ยวข้องได้   
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.16 ข้อเสนอแนะ 
กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวต้องอำศัยแหล่งน้ ำดิบ  

จำกปำกแม่น้ ำตำปี จึงจ ำเป็นที่ต้องสร้ำงประตูระบำยน้ ำ     
เพ่ือควบคุมปริมำณน้ ำดิบที่จะเข้ำมำกักเก็บในบริเวณแก้มลิง
และควบคุมปริมำณน้ ำดิบนอกฤดูมรสุม และเนื่องจำก
โครงกำรดังกล่ำวไม่ขอรับกำรจัดสรรกำรสร้ำงอำคำร
ประกอบ ซึ่งถือว่ำมีส่วนส ำคัญในกำรใช้เป็นจุดควบคุม    
และกำรบริหำรปริมำณน้ ำในแก้มลิง ซึ่งกำรที่ไม่มีอำคำร
ประกอบอำจส่งผลกระทบต่อกำรบริหำรโครงกำรหลังจำก
โครงกำรแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หน่วยงำนควรมีกำรวำงแผนในกำร
ของบประมำณให้ครอบคลุมทั้งโครงกำร เพื่อให้กำรด ำเนิน
โครงกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำทั้งระบบเพ่ือให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำ
ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

 
ภาพหลังจากด าเนินโครงการ 
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๒๓. โครงการแก้มลิงหนองกวกพร้อมอาคารประกอบบา้น
โคกป่าฝาง ต าบลปะโค อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: โครงกำร
ชลประทำนหนองคำย ส ำนักงำนชลประทำนที่ 5         
กรมชลประทำน 

๒๓.๒ ความเป็นมาของโครงการ   
หนองกวกเป็นหนองน้ ำธรรมชำติใช้เพื่อกำร

อุปโภค-บริโภคและกำรเกษตร มีพ้ืนที่ประมำณ 600 ไร่ 
ก่อนกำรด ำเนินโครงกำร หนองน้ ำดังกล่ำวมีสภำพตื้นเขิน 
และสภำพธรณีเป็นดินเหนียวปนทรำยไม่สำมำรถเก็บกัก
น้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และระบำยน้ ำในช่วงฤดูน้ ำหลำกได้ 
นอกจำกนี้ ยังมีพ้ืนที่อีกจ ำนวน 1,800 ไร่ มีน้ ำท่วมขัง 
ส่งผลให้เกษตรกร จ ำนวน 2 หมู่บ้ำน ประมำณ 500 
ครัวเรือน หรือประชำชน 750 คน ซึ่งมพ้ืีนที่กำรเกษตร 
จ ำนวน 1,100 ไร่ ที่ได้รับผลกระทบเกษตรกรตำมแนว
กำรก่อสร้ำงจึงได้ยินยอมให้ใช้ที่ดินในกำรก่อสร้ำง 

๒๓.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้      
- วงเงินลงทุนโครงการ: คณะรัฐมนตรีได้มีมติ    

เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2558 อนุมัติกรอบวงเงินด ำเนิน
โครงกำร จ ำนวน 40,000,000 บำท โดยมีวงเงิน
ด ำเนินงำน จ ำนวน 32,700,000 บำท แบ่งเป็น     
วงเงินตำมสัญญำ จ้ำงเหมำ 26,400,000 บำท       
และวงเงินด ำเนินกำรเอง 6,300,000 บำท  

- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพ่ือกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนน   
ระยะเร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2  
กรอบวงเงิน 78,294.85 ล้ำนบำท (แผนงำน/โครงกำร
บริหำรจัดกำรระบบขนส่งทำงถนน ระยะเร่งด่วน ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 (เพ่ิมเติม) วงเงิน 40,692.01 ล้ำนบำท)  

๒๓.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ    
1) เพ่ือเพ่ิมปริมำณน้ ำเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีก

ประมำณ 1,400,000 ลูกบำศก์เมตร โดยปริมำณน้ ำเก็บกัก
ก่อนด ำเนินกำรมีประมำณ 2,900,000 ลูกบำศก์เมตร 
และมีปริมำณน้ ำเก็บกักหลังด ำเนินกำรประมำณ 
4,300,000 ลูกบำศก์เมตร โดยก่อสร้ำงอำคำรระบำยน้ ำ 
1 แห่ง และก่อสร้ำงอำคำรท่อรับน้ ำ 5 แห่ง   

2) เพื่อช่วยเกษตรกรจ ำนวน 750 คน 2 หมู่บ้ำน 
หรือ 500 ครัวเรือน ให้มแีหล่งน้ ำต้นทุนในกำรสนับสนุน
ภำคกำรเกษตร 

๒๓.๕ ลักษณะโครงการ 
1) ขุดลอกหนองน ำดินท ำคันดินพร้อมเกลี่ยตบแต่ง 
2) งำนดินขุดลอกและขำยมูลดิน 
3) ก่อสร้ำงอำคำรระบำยน้ ำ 1 แห่ง และก่อสร้ำง

อำคำรท่อรับน้ ำ 5 แห่ง 

๒๓.๖ ขอบเขต/พื้นทีด่ าเนินโครงการ   
บ้ำนโคกป่ำฝำง ต ำบลปะโค อ ำเภอเมือง จังหวัด

หนองคำย 
 

 

ภาพก่อนด าเนินการก่อสร้าง

ก่อนการด าเนินโครงการ 

ภาพก่อนด าเนินการก่อสร้าง

ก่อนการด าเนินโครงการ 
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๒๓.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ   
เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 

– 17 พฤศจิกำยน 2559 โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำร
จ ำนวน 360 วัน  

๒๓.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุพรรณบุรี เทพำรักษ์ 

๒๓.๙ เลขทีส่ัญญา: สชป.5/(จ)08/2558 ลงวันที่  
29 กรกฎำคม 2558 

๒๓.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ใช้วิธีประกวดรำคำจ้ำง  
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

๒๓.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: 
1) นำยวิกรำนต์ ชนะสุข วิศวกรชลประทำนช ำนำญกำร  
2) นำยอำทิตย์ คะยอม นำยช่ำงชลประทำนปฏิบัติงำน 

 

 

 
 

๒๓.๑๒ ผลการเบิกจ่าย    

 

 
ที่มา: โครงกำรชลประทำนหนองคำย ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 5 กรมชลประทำน 

โครงกำรมีวงเงินด ำเนินงำนรวม 32,700,000 บำท 
และมีแผนกำรเบิกจ่ำยเงินจ ำนวน 12 งวด แบ่งเป็น 

1) งำนก่อสร้ำงอำคำรระบำยน้ ำ 1 แห่ง และ
ก่อสร้ำงอำคำรท่อรับน้ ำ 5 แห่ง วงเงิน 6,300,000 บำท 
ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรด ำเนินกำรเอง โดยเบิก
จ่ำยเงินแล้วเสร็จ วงเงินรวม 5,170,176.99 บำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 82.07  

2) งำนจ้ำงเหมำขุดลอกหนองน ำดินท ำคันดิน
พร้อมเกลี่ยตบแต่ง และขำยมูลดิน วงเงิน 26,400,000 บำท 
โดยหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้เบิกจ่ำยเงินไปแล้ววงเงิน 
14,344,937.02 บำท ยังคงเหลือวงเงินงวดสุดท้ำยอีก 
จ ำนวน 12,055,062.98 บำท ซึ่งคำดว่ำจะเบิกจ่ำยใน
เดือนกันยำยน 2560 เนื่องจำกพ้ืนที่บริเวณโดยรอบหนอง
เป็นหนองน้ ำขนำดใหญ่ ประชำชนได้เพำะปลูกข้ำวนำปี   
ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องรักษำระดับน้ ำให้อยู่ที่ระดับ 5 – 25 

โครงการแก้มลิงหนองกวกพร้อมอาคารประกอบ 
หน่วย: ลำ้นบำท 

ภาพระหว่างด าเนินการ 
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เซนติเมตร เพ่ือใช้ท ำกำรเพำะปลูกข้ำวในช่วงที่ข้ำวก ำลัง
เจริญเติบโต หรือกำรระบำยน้ ำต้องใช้วิธีกั้นสูบน้ ำเป็น  
ระยะ ๆ ให้ระดับน้ ำมีควำมเหมำะสมในช่วงที่ข้ำวตั้งท้องแก่
เพ่ือให้ข้ำวพร้อมเก็บเกี่ยว จึงไม่สำมำรถระบำยน้ ำออก 
ได้ทั้งหมด รวมทั้งมีฝนตกในพ้ืนที่ก่อสร้ำง จึงส่งผลให้ 
กำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำไปด้วย 

 
 

  

๒๓.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ 
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results) 
 

การ
ประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

  ความสอดคล้อง 
      (Relevance) 

a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก 
b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน 
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

a 
ประสทิธผิล          

 (Effectiveness) 
a : บรรลุวตัถุประสงคม์ำกกว่ำ 80% ของแผนทีว่ำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงคม์ำกกวำ่ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลุวตัถุประสงค์นอ้ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 
      ประสทิธภิาพ                        

 (Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธิภำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธภิำพ 

c 
     ผลกระทบ 
      (Impact) 

a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อม ทีส่่งผลกระทบในเชิงบวก 
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำ และผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 
    ความยั่งยืน 
  (Sustainability) 

a:มั่นใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหำแต่มีโอกำสพัฒนำและแก้ไขให้ย่ังยืนได้ 
c : ไม่อำจด ำเนินกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ 

b 

Overall Rating B 
 

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ 
B – พึงพอใจมำก โดยมีคะแนนกำรประเมินผลด้ำน   
ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล และผลกระทบ อยู่ในระดับ a  
ส ำหรับประสิทธิภำพได้คะแนนอยู่ในระดับ c และควำมยั่งยืน 
อยู่ในระดับ b โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 
1) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.6 
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

 2) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 8 แผนงำน
ส ำคัญในแผนงำนที่ 3 ซึ่งมีสำระส ำคัญของแผนคือ แผน
ฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเดิมหรือตำม
แผนที่วำงไว้ เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ ำท่วม 

3) มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบ
วงเงิน 78,294.85 ล้ำนบำท โครงกำรเงินกู้เพ่ือกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่ง
ทำงถนน ระยะเร่งด่วน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด ำเนินกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558 โดยมีกำรใช้
วัสดุและแรงงำนในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อภำคอุตสำหกรรม
ในประเทศ อำทิ ภำคกำรก่อสร้ำงอำคำร กำรจ้ำงงำน    
ในพ้ืนที่ เป็นต้น และวัตถุประสงค์ของโครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำประเทศโดยรองรับน้ ำ
แก้มลิง ป้องกันและบรรเทำกำรเกิดภัยน้ ำท่วมในเบื้องต้น 
รวมทั้งยังสำมำรถเก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและระบำยน้ ำ
ในช่วงฤดูน้ ำหลำกได้ 

4) แผนยุทธศำสตร์ปี 2556 – 2559 ของกรม
ชลประทำนใน 3 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) กำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทำน 2) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ
อย่ำงบูรณำกำร และ 3) กำรป้องกันและบรรเทำภัย 
อันเกิดจำกน้ ำตำมภำรกิจ ตลอดจนสอดคล้องกับภำรกิจ
หลักกรมชลประทำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำแหล่งน้ ำตำม
ศักยภำพของลุ่มน้ ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ ำให้กับผู้ใช้น้ ำ
ทุกประเภท เพ่ือให้ผู้ใช้น้ ำได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
ตลอดจนป้องกันควำมเสียงหำยอันเกิดจำกน้ ำท่วม 

5) โครงกำรดังกล่ำวตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และสภำพปัญหำ ซึ่งคือกลุ่มเกษตรกรและประชำชน     
ในเขตพ้ืนที่บ้ำนโคกป่ำฝำง ต ำบลปะโค อ ำเภอเมือง จังหวดั
หนองคำย ที่เคยได้รับผลกระทบจำกกำรที่ไม่มีน้ ำใช้ในฤดูแล้ง 

ภาพระหว่างด าเนินการ 
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ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
          ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร  

เนื่องจำกระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำย
ผลผลิตของโครงกำรแก้มลิงหนองกวกพร้อมอำคำรประกอบ 
สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยผลผลิตของโครงกำร
โดยสิ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จเป็นไปตำมรูปแบบในสัญญำ    
และสำมำรถใช้งำนได้ตำมท่ีออกแบบไว้ และสำมำรถเพ่ิม
ปริมำณน้ ำเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ประมำณ 1,400,000 
ลูกบำศก์เมตร นอกจำกนี้ ยังใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตรในช่วง 
ฤดูแล้งได้อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรปลูกข้ำว อ้อย สระปลำ 
และประปำหมู่บ้ำน เป็นต้น 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ได้คะแนน c : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่ท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน     
ในเชิงปริมำณและคุณภำพโดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำรและด้ำนกำรเบิกจ่ำย
เงินกู้ของโครงกำร ดังนี้ 

 
 

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 

ขอบเขตงาน แผน ผล 
1) เตรยีม
โครงกำรและ
ขออนุมัติ
โครงกำร 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
อนุมัติโครงกำร 

ได้รับอนุมัติ
งบประมำณ วงเงิน 
40,000,000 บำท 

2) กำร
คัดเลือก
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และขั้นตอนกำร
ประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Auction) 

ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำ 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
สุพรรณบุรี เทพำรักษ์
วงเงิน 26,400,000 
บำท และด ำเนินกำรเอง 
วงเงิน 6,300,000 
บำท 

3) ลงนำม
ในสัญญำ
จ้ำง 

เสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำรเพื่อขออนุมัติ
วงเงินและสั่งจ้ำง 

ลงนำมในสัญญำจ้ำง
เมื่อวันท่ี 29 ก.ค. 58 
สัญญำเลขท่ี สชป.5/ 
(จ)08/2558 

4) กำร
ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

1) จ้ำงเหมำขุดลอก
หนองน ำดินท ำคันดิน
พร้อมเกลีย่ตบแต่ง 
2) งำนดินขุดลอก   
และขำยมูลดิน 
3) ก่อสร้ำงอำคำร
ระบำยน้ ำ 1 แห่ง และ
ก่อสร้ำงอำคำรท่อรับน้ ำ 
5 แห่ง 

1) จ้ำงเหมำขุดลอก
หนองน ำดินท ำคันดิน
พร้อมเกลีย่ตบแต่ง 
ร้อยละ 100 
2) งำนดินขุดลอกและ
ขำยมลูดินร้อยละ 100 
3) ก่อสร้ำงอำคำร
ระบำยน้ ำ 1 แห่ง 
และก่อสร้ำงอำคำร 
ท่อรับน้ ำ 5 แห่ง 

ที่มา: โครงกำรชลประทำนหนองคำย ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 5  
        กรมชลประทำน 

2) ด้านระยะเวลาการด าเนนิโครงการ  
    หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จและ

คณะกรรมกำรตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 
มิถุนำยน 2560 คิดเป็นร้อยละ 100 โดยโครงกำรแก้มลิง
หนองกวกพร้อมอำคำรประกอบมีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นไปตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ โดยแผนกำร
ด ำเนินงำนจ ำนวน 360 วัน อย่ำงไรก็ดี ช่วงระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำงโครงกำร ผู้รับจ้ำงได้รับกำรร้องขอให้หยุดปฏิบัติงำน
ในระหว่ำงวันที่ 7 กรกฎำคม 2559 – 25 ธันวำคม 2559 
คิดเป็น 171 วัน เนื่องจำกเทศบำลต ำบลปะโคได้รับ 
กำรร้องขอจำกประชำชนในเขตพ้ืนที่บริเวณขุดลอกแก้มลิง

ภาพระหว่างด าเนินการ 
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หนองกวก ซึ่งได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำกคันดินรอบ
หนองกวกปิดทำงรับน้ ำ ท ำให้ล ำห้วยที่ระบำยน้ ำลงสู่
หนองกวกไม่มีทำงระบำยน้ ำ เกษตรกรไม่สำมำรถท ำ 
กำรเพำะปลูกได้เนื่องจำกกำรสะสมของน้ ำได้เอ่อล้นท่วม
ทุ่งน้ ำ ซึ่งพ้ืนที่บริเวณโดยรอบหนองเป็นหนองน้ ำขนำดใหญ่  
รำษฎรได้เพำะปลูกข้ำวนำปีโดยเป็นช่วงที่ข้ำวเจริญเติบโต
จึงต้องมีระดับน้ ำที่ 5 – 25 เซนติเมตร เพ่ือให้มีผลผลิต
ที่เหมำะสม นอกจำกนี้ ในช่วงที่ข้ำวตั้งท้องแก่ต้องท ำกำร
ระบำยน้ ำออกจำกนำเพ่ือให้ข้ำวพร้อมเก็บเกี่ยว ทั้งนี้        
ยังมีฝนตกในพ้ืนที่ก่อสร้ำงท ำให้มีปริมำณน้ ำมำก ถ้ำไม่          
ระบำยน้ ำออก ข้ำวจะไม่เหลืองและไม่สำมำรถเก็บเก่ียวได้ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือรำษฎรที่ได้รับผลกระทบ  

เทศบำลต ำบลปะโคจึงขอให้ส ำนักงำน
ชลประทำนหนองคำยประสำนให้ผู้รับจ้ำงชะลอกำร
ด ำเนินงำนจนกว่ำรำษฎรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวนำปีเสร็จ 
ท ำให้งำนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนที่ตั้งไว้ หน่วยงำนเจ้ำ 
ของโครงกำรจึงได้แบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 – 7 
กรกฎำคม 2559 จ ำนวน 226 วัน และช่วงที่สอง ตั้งแต่
วันที่ 25 ธันวำคม 2559 – 23 มิถุนำยน 2560 จ ำนวน 
180 วัน หำกรวมระยะเวลำหยุดงำนอีก 171 วัน 
โครงกำรใช้เวลำทั้งสิ้น 577 วัน ซึ่งล่ำช้ำกว่ำแผนที่
ก ำหนดไว้ จ ำนวน 217 วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 160.28   

อย่ำงไรก็ดี ผู้รับจ้ำงมีควำมประสงค์จะยังไม่ขอ
เบิกเงิน จนกว่ำจะได้รับอนุมัติลด งด ค่ำปรับเป็นเวลำ 
171 วัน จำกกรมชลประทำน ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
ท ำให้งำนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผน ดังนี้ 

 

ที่มา: โครงกำรชลประทำนหนองคำย ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 5  
       กรมชลประทำน 

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่  
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงและผลลัพธ์ทำงอ้อมจำก  
โครงกำร รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำร
ดังกล่ำว ดังนี้ 

- ผลกระทบทางตรงท่ีเกิดจากโครงการ 
   1) เกษตรกร จ ำนวน 2 หมู่บ้ำน คิดเป็นประมำณ 
500 ครัวเรือน หรือประมำณ 750 คน มีน้ ำไว้ใช้ใน   
ฤดูแล้งได้อีกประมำณ 1,400,000 ลูกบำศก์เมตร ส่งผล  
ให้สำมำรถใช้น้ ำเพ่ือปลูกพืชผลกำรเกษตร เช่น ข้ำว อ้อย 
ให้มีผลผลิตที่ดีได้เนื่องจำกมีน้ ำใช้อย่ำงเพียงพอ ซึ่งพ้ืนที่
กำรเกษตร จ ำนวน 1,100 ไร่ ได้รับประโยชน์จำก
โครงกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้ ยังช่วยให้พ้ืนที่อีกจ ำนวน 
1,800 ไร่ ไมม่ีน้ ำท่วมขัง เนื่องจำกสำมำรถระบำยน้ ำ
ในช่วงฤดูน้ ำหลำกได้ 
   2) เพิ่มอัตรำกำรจ้ำงแรงงำนคนไทยในพ้ืนที่
ด ำเนินโครงกำรได้ เนื่องจำกโครงกำรนี้ใช้แรงงำนประมำณ 
90 คน ส่งผลให้แรงงำนในพ้ืนที่มีงำนท ำและมีรำยได้
เพ่ิมข้ึน 
 - ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ 
   ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเส้นทำงท่ีใช้ในกำรขนดิน
เป็นหลุ่มเป็นบ่อ และไม่สะอำด เนื่องจำกได้รับผลกระทบ
จำกรถบรรทุกดินที่มีน้ ำหนักมำก และมีเศษดินหล่นตำมทำง 

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
 ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ
และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำร
เสร็จสิ้น  

ระยะที่ 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
  โครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรประกันคุณภำพเป็น
ระยะเวลำ 1 ปี หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำย ห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัด สุพรรณบุรี เทพำรักษ์ จะด ำเนินกำรดูแลรักษำ
รวมถึงซ่อมแซมโครงกำรให้มีสภำพปกติใช้งำนได้ 

กิจกรรม 
แผน ผล 

เริ่ม – เสร็จ จ านวน 
(วัน) 

เริ่ม – เสร็จ จ านวน 
(วัน) 

จ้ำงเหมำ 
ช่วงที่ 1 

24 พ.ย. – 
17 พ.ย. 58 

360 
24 พ.ย. – 
7 ก.ค. 59 

226 

หยุดงำน - - 
7 ก.ค.– 

24 ธ.ค. 59 
171 

จ้ำงเหมำ 
ช่วงที่ 2 

- - 
25 ธ.ค. – 

23 มิ.ย. 60 
180 

รวม - 360 - 577 
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ระยะที่ 2 ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป 
ภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุด 1 ปี จะมีกำรเปลี่ยนแปลง

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบโครงกำร โดยส ำนักงำนชลประทำนที ่
5 กรมชลประทำน จะถ่ำยโอนภำรกิจให้กับองค์กปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดูแลรักษำโครงกำรต่อไป รวมทั้งของบประมำณ

ในกำรบ ำรุงรักษำหำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำยเนื่องจำก
ส ำนักงำนชลประทำนที่ 5 กรมชลประทำน จะไม่สำมำรถ
ของบประมำณส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำโครงกำรดังกล่ำวได้
ต่อไป อย่ำงไรก็ดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีแผนกำร
ขอรับงบประมำณเพ่ือดูแลรักษำโครงกำรดังกล่ำวอย่ำงชัดเจน 

สรุปผลการประเมินโครงการ: B - พอใจมาก 

 

 

๒๓.๑๔ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำก 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด 
ผลการ
ประเมิน 

เหตุผลประกอบ 

1. ความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำ
กิจกรรมและวิธีกำร
ด ำเนินโครงกำร
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์นโยบำย
และกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคญั 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
ในยุทธศำสตร์ที่ 5.6 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
2) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 8 แผนงำนส ำคัญ ในแผนงำนท่ี 3 ซึ่งมี
สำระส ำคญัของแผนคือ แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภำพสิ่งก่อสร้ำงเดิมหรือ 
ตำมแผนที่วำงไว้ เพื่อป้องกันและบรรเทำปัญหำน้ ำท่วม 
3) มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 78,294.85 ล้ำนบำท โครงกำร
เงินกู้เพื่อกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำงถนน ระยะ
เร่งด่วน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด ำเนินกำร 
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2558 โดยมีกำรใช้วัสดุและแรงงำนใน
ประเทศ ซึ่งส่งผลต่อภำคอุตสำหกรรมในประเทศ อำทิ ภำคกำรก่อสร้ำงอำคำร กำรจ้ำง
งำนในพื้นที่ เป็นต้น และวัตถุประสงค์ของโครงกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำร
พัฒนำประเทศโดยรองรับน้ ำแก้มลิง ป้องกันและบรรเทำกำรเกิดภัยน้ ำท่วมในเบื้องต้น 
รวมทั้งยังสำมำรถเก็บกักน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและระบำยน้ ำในช่วงฤดูน้ ำหลำกได้ 

แผนภาพผลการประเมินโครงการแก้มลิงหนองกวกพร้อมอาคารประกอบบ้านโคกป่าฝาง  
ต าบลปะโค อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 
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หลักเกณฑ ์ รายละเอียด 
ผลการ
ประเมิน 

เหตุผลประกอบ 

4) แผนยุทธศำสตร์ปี 2556 – 2559 ของกรมชลประทำนใน 3 ประเด็น
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) กำรพัฒนำแหล่งน้ ำและเพิ่มพื้นท่ีชลประทำน 2) กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำอย่ำงบรูณำกำร และ 3) กำรป้องกันและบรรเทำภยัอันเกดิจำกน้ ำ 
ตำมภำรกิจ ตลอดจนสอดคล้องกับภำรกิจหลักกรมชลประทำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำตำมศักยภำพของลุ่มน้ ำให้เพียงพอ และจัดสรรน้ ำให้กับผู้ใช้น้ ำทุกประเภท 
เพื่อให้ผู้ใช้น้ ำได้รับน้ ำอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนป้องกันควำมเสียงหำย 
อันเกิดจำกน้ ำท่วม 
5) โครงกำรดังกล่ำวตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำย
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสภำพปัญหำ ซึ่งคือกลุ่มเกษตรกรและประชำชนในเขตพื้นท่ี
บ้ำนโคกป่ำฝำง ต ำบลปะโค อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย ท่ีเคยไดร้ับผลกระทบ
จำกกำรที่ไม่มีน้ ำใช้ในฤดูแล้ง 

2. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำร
เปรียบเทยีบผลผลิตที่
ได้รับกับเป้ำหมำยของ
โครงกำร 

พึงพอใจ
มากที่สุด 

เนื่องจำกระดับควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยผลผลิตของโครงกำรแก้มลิงหนองกวก
พร้อมอำคำรประกอบ สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลเุป้ำหมำยผลผลิตของโครงกำร 
โดยสิ่งก่อสร้ำงแล้วเสร็จเป็นไปตำมรูปแบบในสญัญำ และสำมำรถใช้งำนได้ตำมที่
ออกแบบไว้ และสำมำรถเพิ่มปรมิำณน้ ำเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ประมำณ 
1,400,000 ลูกบำศก์เมตร นอกจำกน้ี ยังใช้น้ ำเพื่อกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้  
อย่ำงทั่วถึง เช่น กำรปลูกข้ำว อ้อย สระปลำ และประปำหมู่บำ้น เป็นต้น 

3. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำม
เหมำะสมของปัจจัยที ่
จะท ำให้โครงกำร
ส ำเรจ็ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนในเชิง
ปริมำณและคุณภำพ 
เช่น ต้นทุนของ
โครงกำร ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน และ
ผลผลติที่ไดร้ับจำก 
กำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจ หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรแล้วเสรจ็และคณะกรรมกำรตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันท่ี 23 มิถุนำยน 2560 คดิเป็นร้อยละ 100 โดยโครงกำรแก้มลิงหนองกวก
พร้อมอำคำรประกอบมีคณุสมบัตคิรบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียดทีก่ ำหนดไว้ใน
สัญญำ โดยแผนกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 360 วัน อย่ำงไรก็ดี ช่วงระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
โครงกำร ผูร้ับจ้ำงได้รับกำรร้องขอให้หยุดปฏิบตัิงำนในระหว่ำงวันท่ี 7 กรกฎำคม 
2559 – 25 ธันวำคม 2559 คดิเป็น 171 วัน เนื่องจำกเทศบำลต ำบลปะโคได้รับ
กำรร้องขอจำกประชำชนในเขตพืน้ท่ีบริเวณขุดลอกแก้มลิงหนองกวก ซึ่งได้รับควำม
เดือดร้อนเนื่องจำกคันดินรอบหนองกวกปิดทำงรับน้ ำ ท ำให้ล ำห้วยที่ระบำยน้ ำลงสู่
หนองกวกไม่มีทำงระบำยน้ ำ เกษตรกรไมส่ำมำรถท ำกำรเพำะปลูกได้เนื่องจำกกำร
สะสมของน้ ำไดเ้อ่อล้นท่วมทุ่งน้ ำ ซึ่งพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบหนองเป็นหนองน้ ำขนำด
ใหญ่  รำษฎรไดเ้พำะปลูกข้ำวนำปีโดยเป็นช่วงที่ข้ำวเจรญิเติบโตจึงต้องมีระดับน้ ำที่ 
5 – 25 เซนติเมตร นอกจำกน้ี ในช่วงที่ข้ำวตั้งท้องแก่ต้องท ำกำรระบำยน้ ำออกจำก
นำเพื่อให้ข้ำวพร้อมเก็บเกี่ยว ทั้งนี ้ยังมีฝนตกในพ้ืนท่ีก่อสร้ำงท ำให้มปีริมำณน้ ำมำก 
ถ้ำไม่ระบำยน้ ำออก ข้ำวจะไม่เหลอืงและไมส่ำมำรถเก็บเกี่ยวได้ ดังนั้น เพื่อเป็นกำร
ช่วยเหลือรำษฎรที่ได้รับผลกระทบ เทศบำลต ำบลปะโคจึงขอให้ส ำนักงำนชลประทำน
หนองคำยประสำนให้ผูร้ับจ้ำงชะลอกำรด ำเนินงำนจนกว่ำรำษฎรจะเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้ำวนำปีเสรจ็ ท ำให้งำนล่ำช้ำไมเ่ป็นไปตำมแผนท่ีตั้งไว้ หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร  
จึงได้แบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงแรก ตั้งแต่วันท่ี 24 พฤศจิกำยน 
2558 – 7 กรกฎำคม 2559 จ ำนวน 226 วัน และช่วงที่สอง ตั้งแต่วันท่ี 25 
ธันวำคม 2559 – 23 มิถุนำยน 2560 จ ำนวน 180 วัน หำกรวมระยะเวลำ  
หยุดงำนอีก 171 วัน โครงกำรใช้เวลำทั้งสิ้น 577 วัน ซึ่งล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 
จ ำนวน 217 วัน คิดเป็นร้อยละ 160.28 
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หลักเกณฑ ์ รายละเอียด 
ผลการ
ประเมิน 

เหตุผลประกอบ 

4. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยโครงกำรใน
ภำพรวมหรือในระดบัท่ี
ก ำหนดไว้หรือไม่ ท้ังใน
แง่ของผลลัพธ์ทำงตรง 
ผลลัพธ์ทำงอ้อมจำก
โครงกำรและ
ผลกระทบท่ีมีต่อ
เทคโนโลยี เศรษฐกจิ 
สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 

พึงพอใจ
มากที่สุด 

1) เกษตรกร จ ำนวน 2 หมู่บำ้น คิดเป็นประมำณ 500 ครัวเรือน   หรือประมำณ 
750 คน มีน้ ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อกีประมำณ 1,400,000 ลูกบำศก์เมตร ส่งผลให้
สำมำรถใช้น้ ำเพื่อปลูกพืชผลกำรเกษตร เช่น ข้ำว อ้อย ให้มีผลผลติที่ดีได้เนื่องจำกมี
น้ ำใช้อย่ำงเพียงพอ ซึ่งพ้ืนท่ีกำรเกษตร จ ำนวน 1,100 ไร่ ได้รับประโยชน์จำก
โครงกำรดังกล่ำว นอกจำกนี้   ยังช่วยให้พื้นที่อีกจ ำนวน 1,800 ไร ่ไม่มีน้ ำท่วมขัง 
เนื่องจำกสำมำรถระบำยน้ ำในช่วงฤดูน้ ำหลำกได้ 
2) เพิ่มอัตรำกำรจ้ำงแรงงำนคนไทยในพ้ืนท่ีด ำเนินโครงกำรได้ เนื่องจำกโครงกำรนี้
ใช้แรงงำนประมำณ 90 คน ส่งผลให้แรงงำนในพ้ืนท่ีมีงำนท ำและมรีำยได้เพิ่มขึ้น 

5. ความยั่งยืน
ของโครงการ 

เพื่อประเมินว่ำ
ภำยหลังจำกโครงกำร
สิ้นสุดแล้ว จะมีกำร
บริหำรจดักำรโครงกำร
ต่อไปอย่ำงไร  
มีหน่วยงำนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินโครงกำรและ
บ ำรุงรักษำโครงกำร   
ให้สำมำรถด ำเนินกำร
ต่อไปได้ รวมถึงผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
หรือสิ่งท่ีไดร้ับจำก
โครงกำร 

พึงพอใจ
มาก 

ภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุด 1 ปี จะมีกำรเปลีย่นแปลงหน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ
โครงกำร โดยโครงกำรชลประทำนหนองคำย ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 5           
กรมชลประทำน จะถ่ำยโอนภำรกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลต่อไป 
นอกจำกน้ี โครงกำรชลประทำนหนองคำย ส ำนักงำนชลประทำนที่ 5             
กรมชลประทำนจะไมส่ำมำรถของบประมำณส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำต่อไป องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผูดู้แลรักษำโครงกำรรวมทั้งของบประมำณในกำร
บ ำรุงรักษำ หำกเกิดกำรช ำรดุเสยีหำย 

 

 
๒๓.๑๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  

เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จประชำชนได้รับ
ผลประโยชน์ คือ สำมำรถเพ่ิมปริมำณน้ ำเก็บกักไว้ใช้ 
ในฤดูแล้งได้อีกประมำณ 1,400,000 ลูกบำศก์เมตร  
โดยปริมำณน้ ำเก็บกักก่อนด ำเนินกำรมีประมำณ 
2,900,000 ลูกบำศก์เมตร และมีปริมำณน้ ำเก็บกักหลัง
ด ำเนินกำรประมำณ 4,300,000 ลูกบำศก์เมตร       
ส่งผลให้โครงกำรแก้มลิงหนองกวกพร้อมอำคำรประกอบ 

สำมำรถใช้เป็นแหล่งน้ ำต้นทุนในกำรสนับสนุนภำค
กำรเกษตร ช่วยเกษตรกร 2 หมู่บ้ำน 500 ครัวเรือน    
พ้ืนที่กำรเกษตร 1,100 ไร่ รวมทั้งสำมำรถน ำน้ ำปล่อยลง
บ่อปลำ/สระเลี้ยงปลำได้ และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร     
เช่น โค กระบือ สำมำรถใช้น้ ำดังกล่ำวได้เช่นกัน โดยไม่ต้อง
รอให้ส ำนักชลประทำนที่ 5 กรมชลประทำน เปิด/ปิดน้ ำ 
นอกจำกนี้ ยังสำมำรถลดพ้ืนที่น้ ำท่วมได ้1,800 ไร่ 
เนื่องจำกมีอำคำรบังคับน้ ำไม่ให้ท่วมที่ดินและที่นำ 
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๒๓.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
     ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง เทศบำลต ำบล 
ปะโคได้รับกำรร้องขอจำกประชำชนในเขตพ้ืนที่บริเวณขุด
ลอกแก้มลิงหนองกวก ซึ่งได้รับควำมเดือดร้อนเนื่องจำกคัน
ดินรอบหนองกวกปิดทำงรับน้ ำ ท ำให้ล ำห้วยที่ระบำยน้ ำลง
สู่หนองกวกไม่มีทำงระบำยน้ ำ เกษตรกรไม่สำมำรถท ำ 
กำรเพำะปลูกได้เนื่องจำกกำรสะสมของน้ ำได้เอ่อล้นท่วม
ทุ่งน้ ำ ซ่ึงพ้ืนที่บริเวณโดยรอบหนองเป็นหนองน้ ำขนำดใหญ่  
รำษฎรได้เพำะปลูกข้ำวนำปีโดยเป็นช่วงที่ข้ำวเจริญเติบโต
จึงต้องมีระดับน้ ำที่ 5 – 25 เซนติเมตร เพื่อให้มีผลผลิตที่
เหมำะสม นอกจำกนี้ ในช่วงที่ข้ำวตั้งท้องแก่ต้องท ำ 
กำรระบำยน้ ำออกจำกนำเพ่ือให้ข้ำวพร้อมเก็บเกี่ยว       
ทั้งนี้ ยังมีฝนตกในพ้ืนที่ก่อสร้ำงท ำให้มีปริมำณน้ ำมำก  
ถ้ำไม่ระบำยน้ ำออก ข้ำวจะไม่เหลืองและไม่สำมำรถ      
เก็บเก่ียวได้ ดังนั้น เทศบำลต ำบลปะโคจึงขอให้ส ำนักงำน

ชลประทำนหนองคำยประสำนให้ผู้รับจ้ำงชะลอกำรด ำเนนิงำน
จนกว่ำรำษฎรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตข้ำวนำปีแล้วเสร็จ ท ำให้
งำนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนที่ตั้งไว้ 

๒๓.๑๗ บทเรียนที่ได้รับ 
      บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำร คือ 
โครงกำรที่ได้รับกำรร้องขอจำกประชำชนในพื้นที่โดยตรง 
ท ำให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จลุล่วงเป็นอย่ำงดี 
นอกจำกนี้ โครงกำรดังกล่ำวสำมำรถตอบสนองกับ     
ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 

๒๓.๑๘ ข้อเสนอแนะ 
     1) โครงกำรก่อสร้ำงแก้มลงหนองกวกพร้อมอำคำร
ประกอบมีปริมำณดินที่ได้จำกกำรขุดลอก ปริมำณ 
1,400,000 ลูกบำศก์เมตร โดยน ำดินดังกล่ำวไปท ำ 
คันดิน ปริมำณ 100,000 ลกูบำศก์เมตร และส่วนที่เหลือ
ปริมำณ 1,300,000 ลูกบำศก์เมตร บริษัทผู้รับเหมำได้รับ
ซื้อดินตำมสัญญำว่ำงจ้ำงในรำคำประเมินที่ดินจำก 
ธนำรักษ์พ้ืนที่หนองคำยที่ลูกบำศก์เมตรละ 5 บำท หรือคิดเป็น
มูลค่ำ 6,500,000 บำท ซึ่งรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยมูลดิน
ดังกล่ำว กรมชลประทำนได้ส่งให้แก่องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของแหล่งน้ ำดังกล่ำว       
เพ่ือสำธำรณะประโยชน์ในอนำคต ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรเก่ียวกับกำรขุดลอกแหล่งน้ ำ
สำธำรณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2527  
   อย่ำงไรก็ดี ขอให้กรมชลประทำนตรวจสอบว่ำเงิน
รำยได้ดังกล่ำวจะต้องส่งคืนเป็นรำยได้แผ่นดินหรือไม่ 
เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรที่ใช้เงินกู้เพ่ือกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำและระบบขนส่งทำง
ถนน ระยะเร่งด่วน มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2    
ซึ่งรำยได้ท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรควรส่งมอบเป็นรำยได้
แผ่นดิน 
  2) ควรมีกำรปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือป้องกันกำรกัดเซำะ 
รอบคันดิน 
  3) ควรพัฒนำให้มีสวนสำธำรณะรอบโครงกำร  
เพ่ือเป็นสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งออกก ำลังกำย 
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนำคต เนื่องจำกมี
บรรยำกำศที่ดี และวิวที่สวยงำม 

 ภาพโครงการแล้วเสร็จ 
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๒๔. โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง  
(12 ครอบครัว) โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔.๑ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: โรงพยำบำล
เพชรบูรณ์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

๒๔.๒ ความเป็นมาของโครงการ 
โรงพยำบำลเพชรบูรณ์เป็นโรงพยำบำลทั่วไปขนำด 

509 เตียง มีบุคลำกรของโรงพยำบำลที่ให้บริกำรแก่ผู้ป่วย 
จ ำนวน 1,450 คน โดยมีพ้ืนที่ของโรงพยำบำล ประมำณ 
59 ไร่ 2 งำน 20 ตำรำงวำ ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 ตุลำคม 2557 มีกำรอนุมัติโครงกำรตำมมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ  3 เดือนแรก ประจ ำปีงบประมำณ 
2558 ให้กับ 5 หน่วยงำน ได้แก่ กระทรวงกลำโหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนำคม 
กระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวงสำธำรณสุข ภำยใต้
กรอบวงเงิน 15,200 ล้ำนบำท  

เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยโรงพยำบำลเพชรบูรณ์
ได้รับจัดสรรงบประมำณโครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2558 ส ำหรับด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงอำคำรพัก
พยำบำล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เพ่ือพัฒนำศักยภำพ
หน่วยบริกำรและหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในภูมิภำค  

๒๔.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้ 
- วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

9,140,400 บำท และวงเงินลงทุนตำมสัญญำจ้ำง 
9,100,000 บำท 

- แหล่งเงินกู้: โครงกำรภำยใต้พระรำชก ำหนดให้
อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำง      
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (โครงกำรภำยใต้
แผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 2555) โครงกำรตำมมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558    กรอบวงเงิน 15,200 ล้ำนบำท ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพหน่วยบริกำรและหน่วยบริหำรสำธำรณสุข         
ในภูมิภำค งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

๒๔.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1) เพ่ือขยำยกำรให้บริกำรอำคำรพักพยำบำลแก่

แพทย์ พยำบำล และเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล  
2) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำนของบุคลำกรของ

โรงพยำบำล 

๒๔.๕ ลักษณะโครงการ: ก่อสร้ำงอำคำรพักพยำบำล 24 
ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอำคำร คสล. 3 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 
ประมำณ 745 ตำรำงเมตร 1 หลัง 

๒๔.๖ ขอบเขต/พืน้ทีด่ าเนินโครงการ 
เป็นกำรก่อสร้ำงตำมแบบเลขที่ 9555 ภำยในบริเวณ

โรงพยำบำลเพชรบูรณ ์ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบรูณ ์ประกอบด้วย 4 งำนหลัก ได้แก่ 

1) งำนโครงสร้ำงวิศวกรรม  
2) งำนสถำปัตยกรรม  
3) งำนระบบสุขำภิบำลและดับเพลิง 
4) งำนระบบไฟฟ้ำและสื่อสำร  

๒๔.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรตำมสัญญำจ้ำงเดิมก ำหนดไว้

จ ำนวน 360 วัน (ตั้งแต่วันที่ 30 เมษำยน 2558 – 23 
เมษำยน 2559) แต่มีกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 6 วัน 
โดยไดด้ ำเนินงำนแล้วเสร็จในวันที่ 29 เมษำยน 2559 รวม
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 366 วัน 
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๒๔.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บ้ำนแก้วพัฒนำก่อสร้ำง 

๒๔.๙ เลขที่สัญญา: สัญญำเลขท่ี 1/2558 ลงวันที่ 29 
เมษำยน 2558 
 

๒๔.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 

๒๔.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: นำยอำรีย์ หมั่นทองหลำง  
                  ต ำแหน่งช่ำงประปำ ช 3 

 
๒๔.๑๒ ผลการเบิกจ่ายเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรมีวงเงินลงทุน จ ำนวน 9,100,000 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ระยะเวลำด ำเนินงำน 12 เดือน (360 วัน)  

มีแผนกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน 8 งวด โดยมีแผนกำรเบิกจ่ำยเงินเริ่มต้นในเดือนมิถุนำยน 2558 ถึงเดือนเมษำยน 2559              
เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรเบิกจ่ำยพบว่ำ หน่วยงำนมีกำรเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ในช่วงแรก เนื่องจำก 
ผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนในครำวเดียวกัน งวดที่ 1 – 3 เดือนธันวำคม 2558 งวดที่ 4 – 6 เดือนมีนำคม 2559  และงวด 8 เดือน
มิถุนำยน 2559 ซึ่งผู้รับจ้ำงส่งงำนล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 6 วัน หน่วยงำนได้มีกำรมีหักค่ำปรับกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ  
เป็นจ ำนวน 54,600 บำท คงเหลือวงเงินเบิกจ่ำยรวมทั้งสิ้น 9,045,400 บำท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

 

ภาพระหว่างด าเนินโครงการ:  
งานโครงสรา้งทั่วไป 
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๒๔.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ  
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results) 
 

การ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 
ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว้ 
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 
ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

b 
ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำง
ร้ำยแรง 

a 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

a 

Overall Rating A 
  

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ   
A - พอใจมำกท่ีสุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล 5 ด้ำน 
คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืน
อยู่ในระดับ a ส ำหรับด้ำนประสิทธิภำพอยู่ในระดับ b     
ซึ่งมีรำยละเอียดผลกำรประเมิน แต่ละด้ำนดังนี้  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance) 
ได้คะแนน a : กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 
1) กรอบยุทธศำสตร์งำนสร้ำงเสริมสุขภำพและ

ป้องกันโรคระดับชำติ ปี 2554-2558 ด้ำนกำรพัฒนำ
ระบบบริกำรสุขภำพ เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนในกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 
ให้ครอบคลุม มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

2) กำรก่อสร้ำงอำคำรพักพยำบำล สอดคล้องกับ 
โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เพ่ือกระตุ้นกำรใช้จ่ำย
ในประเทศและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภำยในประเทศ 
รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย
ในอนำคต 

3) โครงกำรดังกล่ำวตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และสอดคล้องกับสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นจริงก่อนมีกำร
ด ำเนินโครงกำร ซ่ึงบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล
เพชรบูรณ์ท่ีมีภูมิล ำเนำอยู่ไกลจำกโรงพยำบำล สำมำรถ
เข้ำมำพักท่ีอำคำรพักพยำบำลได้  

 
ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 

ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร 

ได้พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรทีก่ ำหนดไว้ ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ สำมำรถก่อสร้ำงอำคำร 
พักพยำบำล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) อำคำร คสล. 3 ชั้น  
พ้ืนที่ใช้สอย 745 ตร.ม. แล้วเสร็จจ ำนวน 1 หลัง และ
สำมำรถรองรับกำรอยู่อำศัยของแพทย์ พยำบำล และ
เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลได้มำกกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 

ภาพเม่ือโครงการแล้วเสร็จ 
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ที่มา: โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
1) ด้านผลผลิตของโครงการ  

มีกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินโครงกำร โดยมี
รำยละเอียดใน 3 งำนย่อย ประกอบด้วย 1) งำนโครงสร้ำง 
2) งำนสุขำภิบำล และ 3) งำนบ ำบัดน้ ำเสีย   ซึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ไม่กระทบกับโครงสร้ำงอำคำร        
ไม่เพ่ิมวงเงินค่ำจ้ำง และไม่ขยำยระยะเวลำกำรก่อสร้ำง    
ซึ่งมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขและทำงรำชกำรได้รับประโยชน์ 
เนื่องจำกเมื่อเปรียบเทียบรำยกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแล้ว   
มีค่ำงำนเพ่ิมขึ้น แต่ผู้รับจ้ำงไม่ประสงค์จะขอรับเงินเพ่ิม 

2) ด้านการรองรับการให้บริการแก่แพทย์ 
พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

โรงพยำบำลได้ก ำหนดให้บริกำรเฉพำะ
เจ้ำหน้ำที่ผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัว และไม่ได้อำศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงโรงพยำบำล เนื่องจำกค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัยในกำรเดินทำงในช่วงเวลำกลำงคืน และจำก 
ควำมต้องกำรที่พักอำศัยมีมำกเกินควำมสำมำรถในกำร
รองรับ จึงมีกำรอยู่ร่วมกันมำกกว่ำจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ต่อห้อง 
 
ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน   
ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ 

โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำที่ใช้
ด ำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้  พบว่ำโครงกำรมี
ควำมล่ำช้ำกว่ำแผนเล็กน้อย กำรใช้งบประมำณและ
ระยะเวลำบำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพ 

 

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 

ขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ 

แผน ผล 

1) เตรียม
โครงกำรและขอ
อนุมัติโครงกำร 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และน ำเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
อนุมัติโครงกำร 

ได้รับจัดสรร
งบประมำณ  

วงเงิน 
9,140,400 บำท 

2) กำรคัดเลือก
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียม
รำยละเอียดและ

ขั้นตอนกำรประกวด
รำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-Auction) 

ได้ผู้รับจำ้งคือ 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
บ้ำนแก้วพฒันำ
ก่อสร้ำง วงเงิน 

9,100,000 บำท 

3) ลงนำมใน
สัญญำจ้ำง 

เสนอจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เพื่อขออนุมัติวงเงิน 

และสั่งจำ้ง 

ลงนำมในสัญญำจำ้ง 
เมื่อวันที่ 

 29 เม.ย. 58 
4) กำร
ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

อำคำรพักพยำบำล 
24 ห้อง  

(12 ครอบครัว)  
จ ำนวน 1 หลัง 

อำคำรพักพยำบำล 
24 ห้อง  

(12 ครอบครัว)  
จ ำนวน 1 หลัง 

ที่มา: โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

 
 
 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
อำคำรพัก
พยำบำล 
24 ห้อง 
(12 ครอบครัว) 

อำคำร คสล. 3 ชั้น  
พื้นที่ใช้สอย  
745 ตร.ม.  

จ ำนวน 1 หลัง 
(กิจกรรมย่อย 14 งำน) 

อำคำร คสล. 3 ชั้น  
พื้นที่ใช้สอย  
745 ตร.ม.  

จ ำนวน 1 หลัง 
(มีกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียด 3 งำน) 

กำรรองรับกำร
อยู่อำศัยของ
แพทย์ พยำบำล 
และเจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำล 

จ ำนวน 2 คน  
ต่อ 1 ห้อง 

จ ำนวน 3 - 4 คน  
ต่อ 1 ห้อง 

(เฉพำะผู้หญิง) 

ภาพการลงพื้นที่โครงการอาคารพกัพยาบาล  
โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์
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2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
ในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรมีรำยละเอียด

กำรก่อสร้ำงอำคำรพักพยำบำล ดังนี้ 
งานหลัก งานย่อย 

งำนโครงสร้ำงวิศวกรรม - งำนโครงสร้ำงทั่วไป  
- งำนโครงหลังคำ 

งำนสถำปัตยกรรม - งำนหลังคำ  
- งำนฝ้ำเพดำน  
- งำนผนัง – ผิวผนัง  
- งำนผิวพื้น  
- งำนวงกบ – กระจก  
- งำนประตู – หนำ้ต่ำง  
  พร้อมอุปกรณ์  
- งำนสุขภัณฑ์ (สีขำว)  
  พร้อมอุปกรณ์  
- งำนทำสี 
- งำนเบ็ดเตล็ด 

งำนระบบสุขำภิบำล 
และดับเพลงิ 

- งำนระบบสุขำภิบำล 
   และดับเพลงิ 

งำนระบบไฟฟำ้ 
และสื่อสำร 

- งำนระบบไฟฟำ้  
- งำนระบบสัญญำณแจ้ง 
  เพลิงไหม้ 
- งำนระบบโทรศัพท์ 

 
3) ด้านระยะเวลาการด าเนินโครงการ  

หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรได้ด ำเนินกำร 
แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100 โดยอำคำรพักพยำบำล 
มีรำยละเอียดครบถ้วนเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง 
ทั้งนี้ ได้เปิดใช้งำนอำคำรพักพยำบำลดังกล่ำวแล้ว ซ่ึง
สำมำรถรองรับเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลได้ตำมวัตถุประสงค์
ที่ก ำหนดไว้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรพักพยำบำลรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 
366 วัน ซึ่งล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 6 วัน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรม
ก่อสร้าง 

แผน ผล 
เริ่ม – เสร็จ จ านวน

วัน 
เริ่ม – เสร็จ จ านวน

วัน 
สัญญำ
จ้ำง 

30 เม.ย. 58  
– 

 23 เม.ย. 59 

360 30 เม.ย. 58  
– 

29 เม.ย. 59 

366 

4) ค่าใช้จ่ายโครงการ  
    กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จ ำนวน 

9,100,000 บำท มีกำรหักค่ำปรับกรณีผู้รับจ้ำงส่งมอบ
งำนล่ำช้ำ คงเหลือวงเงินเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 9,045,400 บำท 
งวด
ที่ 

วงเงิน 
 (บาท) 

แผน ผล รายละเอียด 

1 1,092,000 28 มิ.ย. 
58 

18 
ธ.ค. 
58 

ส่งมอบงำนงวดที่ 1 – 3  
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 58 

วงเงินรวม 2,821,000 บำท 
ตรวจงำนจำ้งเมื่อวนัที ่ 

2 ธ.ค. 58 

2 1,001,000 7 ส.ค.  
58 

3 728,000 16 ก.ย. 
58 

4 910,000  26 ต.ค. 
58 

2 
มี.ค. 
59 

ส่งมอบงำนงวดที่ 4 - 5 
เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 

วงเงินรวม 1,547,000 บำท 
ตรวจงำนจ้ำงเมื่อวันที่ 

12 ก.พ. 59 

5 637,000  5 ธ.ค.  
58 

6 819,000 14 ม.ค. 
59 

11 
มี.ค. 
59 

ส่งมอบงำนงวดที่ 6  
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 59 
วงเงินรวม 819,000บำท 
ตรวจงำนจำ้งเมื่อวนัที ่ 

8 มี.ค. 59 
7 1,274,000 23 ก.พ. 

59 
14 
มิ.ย. 
59 

ส่งมอบงำนงวดที่ 7 - 8  
เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 59 
วงเงินรวม 4,213,000 บำท  

หักค่ำปรบังำนจำ้ง  
วงเงนิ 54,600 บำท 

คงเหลือวงเงนิ 
3,858,400 บำท 

ตรวจงำนจำ้งเมื่อวันที ่
 29 เม.ย. 59 

8 2,639,000 23 เม.ย. 
59 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,045,400 บาท 
ที่มา: โรงพยำบำลเพชรบูรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ์
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เมื่อพิจำรณำจำกประสิทธิภำพทำงด้ำนระยะเวลำ
ที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ พบว่ำ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบไม่เป็นไปตำมระยะเวลำ (งวด) ที่ก ำหนดไว้
ในสัญญำจ้ำง โดยส่งมอบงำนรวมกันในงวดที่ 1 – 3 งวดที ่
4 – 5 งวดที่ 6 และงวดที่ 7 – 8 ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยเงิน
ไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้   
 นอกจำกนี้ ยังพบว่ำผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนล่ำช้ำกว่ำ
ทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำ จ ำนวน 6 วัน ซึ่งหน่วยงำนได้
ด ำเนินกำรเรียกค่ำปรับจำกผู้รับจ้ำง วันละ 9,100 บำท 
วงเงินรวม 54,600 บำท  

 
ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 

ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่  
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร
และผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม  ในระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลัง
กำรด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว 

1) ผลลัพธ์ทางตรง 
       โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยของโครงกำรได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถขยำย
กำรให้บริกำรที่พักแก่บุคลำกรของโรงพยำบำลได้เพ่ิมขึ้น 
ประกอบด้วย แพทย์ พยำบำล แพทย์ฝึกหัด และเจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำล โดยปกติ อำคำรพักพยำบำล 1 หลัง (24 ห้อง) 
สำมำรถอยู่อำศัยได้ 2 คนต่อ 1 ห้อง แต่เมื่อโครงกำรแล้ว
เสร็จมีกำรพักอำศัยร่วมกันมำกกว่ำ 3 คนต่อ 1 ห้อง 

2) ผลลัพธ์ทางอ้อม 
       เมื่อพิจำรณำผลกระทบทำงอ้อมหลังโครงกำร
แล้วเสร็จพบว่ำ บุคลกรของโรงพยำบำล (เฉพำะผู้หญิง) 
มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน มีควำมปลอดภัยทั้งด้ำนชีวิตและ
ทรัพย์สิน เนื่องจำกกำรพักอำศัยในบริเวณโรงพยำบำล  
ช่วยลดระยะเวลำในกำรเดินทำง มีควำมปลอดภัย           
ในกำรเดินทำง ช่วงเวลำกลำงคืน สภำพแวดล้อม              
ของที่พักมีควำมปลอดภัย ท ำให้บุคลำกรได้รับ                
กำรพักผ่อนที่เพียงพอ ส่งผลต่อประสิทธิภำพ              
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  
 

  นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรลดภำระด้ำนค่ำเช่ำที่พัก
ของบุคลำกรของโรงพยำบำลที่ไม่มีภูมิล ำเนำในบริเวณ
ใกล้เคียงโรงพยำบำล ซึ่งหำกไม่มีโครงกำรนี้บุคลำกร
จะต้องเสียค่ำเช่ำที่พักรำยเดือนในพื้นท่ี ดังนี้ 
 

ประเภทที่พัก ราคา (บาท/เดือน) 
- หอพัก 1 ห้อง 2,500 – 3,500 
- บ้ำนพัก 1 หลัง 7,500 – 10,000 

 ส ำหรับผลกระทบทำงลบที่เกิดขึ้นพบว่ำ เมื่อโครงกำร
แล้วเสร็จส่งผลต่อผู้มำใช้บริกำรของโรงพยำบำล คือ พื้นที่
จอดรถส ำหรับผู้มำรับบริกำรลดลง 
  

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ 
และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำร
เสร็จสิ้น 

โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้
ประโยชน์จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 

1) แนวทางการบริหารจัดการในการใช้ 
ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ  
       โรงพยำบำลเพชรบูรณ์มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบ้ำนพัก เพ่ือท ำหน้ำที่บริหำรกำร
ให้บริกำรบ้ำนพักแก่บุคลำกรภำยในโรงพยำบำล        
โดยพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำพัก 
รวมถึงกำรบ ำรุงรักษำ กำรท ำควำมสะอำดบริเวณ
ส่วนรวมของอำคำร ส ำหรับค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำน้ ำ  
ค่ำไฟฟ้ำ ผู้พักอำศัยจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง เนื่องจำก
โรงพยำบำลไม่ได้เรียกเก็บค่ำเช่ำที่พักจำกผู้พักอำศัย 
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2)  แผนการบ ารุงรักษาผลผลิตโครงการ 
        ระยะท่ี 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
        เมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินงำนแล้วเสร็จและส่ง
มอบงำนตำมสัญญำแล้ว หำกมีกำรช ำรุดบกพร่องหรือ
เสียหำยเกิดขึ้น เนื่องจำกควำมบกพร่องของผู้รับจ้ำง 
เช่น กำรใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท ำงำนไม่เรียบร้อย 
ภำยในระยะเวลำ 2 ปี ผู้รับจ้ำงห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด             
บ้ำนแก้วพัฒนำก่อสร้ำง จะเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร
แก้ไขให้เรียบร้อย ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ได้รับแจ้ง 

๒๔.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเป็นกำรช่วยรองรับ      
กำรให้บริกำรที่พักอำศัยแก่บุคลำกรของโรงพยำบำล       
จำกเดิมโรงพยำบำลมีอำคำรพักพยำบำล จ ำนวน 4 หลัง 
ซึ่งไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรพักอำศัย ซึ่งเมื่อโครงกำรแล้ว
เสร็จ สำมำรถรองรับจ ำนวนบุคลำกรได้เพ่ิมขึ้น 72 คน  
ซึ่งเป็นกำรช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรของ
โรงพยำบำลที่เป็นผู้หญิง ลดระยะเวลำในกำรเดินทำง     
จำกบ้ำนพักมำยังสถำนที่ท ำงำน และเพ่ิมควำมปลอดภัย    
ในกำรเดินทำงในเวลำกลำงคืน เนื่องจำกบุคลำกรโรงพยำบำล
บำงส่วนต้องเข้ำ-ออกสถำนที่ท ำงำนในเวลำกลำงคืน

 ระยะที่ 2 ช่วงหลังกำรประกันผลงำนเป็นต้นไป 
  โรงพยำบำลจะมีงบประมำณในกำรบ ำรุง รักษำ
อำคำรประจ ำปีและผู้พักอำศัยจะผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบ ำรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่ำงๆ หำกเกิดกำรช ำรุด 
โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยช่ำงของโรงพยำบำลเป็นผู้ด ำเนินกำร
ซ่อมแซม ส่งผลให้ผู้พักอำศัยตระหนักและให้ควำมส ำคัญ
ต่อผลผลิตของโครงกำร ท ำให้โครงกำรมีควำมยั่งยืน 
ในระยะยำว และสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์
อย่ำงแท้จริง 

๒๔.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 จำกกำรประเมินโครงกำรพบว่ำ โครงกำรมี       
ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลเป็นอย่ำงมำก โดยกำร
ด ำเนินงำนได้ผลลัพธ์บรรลุตำมวัตถุประสงค์ แต่ในช่วง
ระยะเวลำระหว่ำงกำรด ำเนินงำน ผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ล่ำช้ำกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้เนื่องจำกผู้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำ
โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรได้ด ำเนินกำรแก้ปัญหำ
ด้วยกำรออกหนังสือแจ้งเตือนระยะเวลำสิ้นสุดสัญญำ และ
กำรเรียกค่ำปรับเพื่อเร่งรัดให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ให้แล้วเสร็จโดยด่วน จึงท ำให้โครงกำรแล้วเสร็จล่ำช้ำกว่ำ
ระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ไม่มำกนัก 

สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด 

แผนภาพผลการประเมินโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 



รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการลงทนุภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 – 2560  
 

218  

 

๒๔.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ 
 จำกผลกำรด ำเนินโครงกำร ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำร
ล่ำช้ำกว่ำแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ และหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรได้มีกำรออกหนังสือเตือนเพ่ือเร่งรัดให้
ผู้รับจ้ำงเร่งท ำงำนให้เสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด    
ท ำให้โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้แล้วเสร็จล่ำช้ำกว่ำแผน
เล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรโครงกำรของหน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรที่ดี มีกำรติดตำมกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง
อย่ำงใกล้ชิด ท ำให้โครงกำรสำมำรถส ำเร็จลุล่วงตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 

๒๔.๑๗ ข้อเสนอแนะ 
 ควรเลือกรูปแบบและลักษณะโครงกำรให้มี 
ควำมเหมำะสม คุ้มค่ำในกำรใช้พ้ืนที่ของโรงพยำบำล 
เนื่องจำกพ้ืนที่ในโรงพยำบำลมีจ ำกัด กำรพิจำรณำเลือก
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ควรค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำของ 
กำรใช้พื้นท่ีด ำเนินโครงกำร รวมทั้งสอดคล้องกับปริมำณ
ควำมต้องกำรพักอำศัยของบุคลำกรโรงพยำบำล เช่น  
กำรเลือกรูปแบบอำคำร 88 ห้อง จะสำมำรถรองรับผู้พัก
อำศัยได้มำกกว่ำ หำกใช้พ้ืนที่บริเวณเดียวกันในกำรก่อสร้ำง 

๒๔.๑๘ สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมำกที่สุด 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการ
ประเมิน 

เหตุผลประกอบ 

1. ความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค ์

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนิน
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
นโยบำยและกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ 

พึงพอใจมาก
ที่สุด  

โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับยทุธศำสตร์กำรพฒันำ
ศักยภำพหน่วยบริกำรและหน่วยบริกำรสำธำรณสุข
ในภูมิภำค 

2. ประสิทธิภาพ 
 

เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปจัจัยที่จะ
ท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนนิงำน
ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ เชน่ ตน้ทนุ
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
และผลผลิตที่ได้รบัจำกกำรด ำเนนิโครงกำร 

พึงพอใจมาก 

 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนลำ่ชำ้กว่ำแผนที่ก ำหนดไว้
เล็กน้อย รวมทั้งผู้รับจำ้งส่งมอบงำนไม่ตรงตำมแผน
ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง ส่งผลต่อกำรเบิกจ่ำยเงิน
ล่ำชำ้ตำมไปด้วย 

3. ประสิทธิผล 
 

เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำรเปรียบเทียบผลผลิตที่
ได้รับกับเปำ้หมำยของโครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด  

 

ผลผลติที่ไดจ้ำกกำรด ำเนินโครงกำร (อำคำรพัก
พยำบำล 1 หลัง) ส่งผลให้วัตถุประสงคบ์รรลุตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ สำมำรถขยำยกำรให้บริกำร
แก่แพทย์ พยำบำล และเจ้ำหนำ้ที่ของโรงพยำบำล 

4. ผลกระทบ 
 

เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร
ในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้
หรือไม่ทั้งในแง่ของผลลัพธท์ำงตรง
ผลลัพธท์ำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยีเศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

พึงพอใจมาก
ที่สุด  

 

เมื่อโครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสรจ็ สำมำรถขยำย            
กำรให้บริกำรแก่เจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำล ซึ่งส่งผล
กระทบทำงตรงในทำงบวกแก่เจ้ำหน้ำทีโ่รงพยำบำล
ในด้ำนควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง และสง่ผล
ทำงอ้อมต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
ของเจ้ำหน้ำที ่

5. ความย่ังยืน 
ของโครงการ 
 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำร
สิ้นสุดแล้ว จะมีกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรต่อไปอย่ำงไร มีหน่วยงำนใด 
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนนิโครงกำร
และบ ำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้รวมถึงผลผลติที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือ 
สิ่งที่ได้รบัจำกโครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด  

 

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำร
บ้ำนพัก เพื่อบริหำรจัดกำร บริหำรอำคำรพัก
พยำบำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรก ำหนด            
กฎระเบียบในกำรใช้บริกำรและแนวทำงกำร
บ ำรุงรักษำอำคำร โดยกำรให้ผู้อยู่อำศัยเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
อำคำรเมื่อเกิดกำรช ำรุดเสียหำย ส่งผลท ำให้
โครงกำรมีควำมยั่งยนืในอนำคต 
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๒๕. โครงการบา้นพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 ยูนิต)      
เป็นอาคาร คสล. 2 ชั น พื นที่ใช้สอย 162 ตารางเมตร 
(รวมโครงสรา้งตา้นแผ่นดินไหว) ณ ส านักงานสาธารณสขุ 
จังหวัดกระบี ่

ภาพโครงการบ้านพักข้าราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒๕.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

๒๕.๒ ความเป็นมาของโครงการ   
 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557  
มีกำรอนุมัติโครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 
เดือนแรก ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ให้กับ 5 หน่วยงำน 
ได้แก่ กระทรวงกลำโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนำคม กระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวง
สำธำรณสุข ภำยใต้กรอบวงเงิน 23,000 ล้ำนบำท เพ่ือสนับสนนุ
และส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น 
โดยโครงกำรบ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 9 (1 ยูนิต) เป็นหนึ่ง 
ในโครงกำรก่อสร้ำงของส ำนักงำนสำธำรณสุข กระทรวง
สำธำรณสุข เพื่อเป็นสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับ
บุคลำกรขณะด ำรงต ำแหน่ง รวมทั้งเพ่ือให้เกิดควำมสะดวก
ต่อกำรปฏิบัติงำน 

๒๕.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้             
 - วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงนิ 2,139,500 บำท 
 - แหล่งเงินกู้: โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก วงเงิน 23,000 ล้ำนบำท  
(เงินเหลือจ่ำยจำกโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 
2555 กรอบวงเงิน 15,200 ล้ำนบำท) ตำมมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557 ภำยใต้ระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรบริหำรโครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และ
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

๒๕.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ    
 เพ่ือเป็นสวัสดิกำรส ำหรับนำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัดกระบี่ ในกำรพัก-อำศัย ขณะด ำรงต ำแหน่ง ซึ่งเปน็
สวัสดิกำรแก่ข้ำรำชกำรในกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนที่พัก
อำศัย และก่อให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรเดินทำงมำปฏิบัติงำน
รำชกำร ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ เนื่องจำก     
ในกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมฉุกเฉินเร่งด่วน นำยแพทย์มี    
ควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรเข้ำช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นท่ี ดังนั้น 
สวัสดิกำรบ้ำนพักข้ำรำชกำรจึงมีควำมจ ำเป็นและช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงยิ่ง 

๒๕.๕ ลักษณะโครงการ: ก่อสร้ำงบ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 9 
(1 ยูนิต) เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 
162 ตำรำงเมตร (รวมโครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) ณ 
ส ำนักงำนสำธำรณะสุขจังหวัดกระบี่ จ ำนวน 1 หลัง 

๒๕.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ    
      บ้ำนพักข้ำรำชกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ 
ตั้งอยู่บ้ำนเลขที่ 4/4 ถนนเสือป่ำ ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมือง
กระบี่ จังหวัดกระบี่ 

๒๕.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ   
  ระยะเวลำด ำเนินกำร 180 วัน (ตั้งแต่วันที่ 24 
มีนำคม  2558 – 19 กันยำยน 2558) 

๒๕.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นลินกิจก่อสร้ำง 

๒๕.๙ เลขทีส่ัญญา: สัญญำเลขท่ี 195/2558 ลงนำม
วันที่ 23 มีนำคม 2558 

๒๕.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

๒๕.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: นำยด ำริห์ ประคีตะวำทิน  
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
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๒๕.๑๒ ผลการเบิกจ่าย   
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

๒๕.๑๓  การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ          
เมื่อโครงการแล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation Results) 

การ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

b 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

a 

Overall Rating A 

 
 

โครงกำรนี้ได้รับผลกำรประเมินโครงกำรในภำพรวม      
อยู่ในระดับ A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล
ทั้ง 5 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ 
และควำมยั่งยืน ซึ่งอยู่ในระดับ a ทั้งหมด มีเพียง
ประสิทธิภำพที่ได้คะแนนในระดับ b โดยมีรำยละเอียด 
ผลกำรประเมินผลแต่ละด้ำน มีดังนี ้ 

 
 ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  

ได้คะแนน a : กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 

 1) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2565) ในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงิน
กำรคลังด้ำนสุขภำพ 

 

โครงการบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั น พื นที่ใช้สอย 162 ตารางเมตร 
(รวมโครงสร้างต้านแผ่นดนิไหว) ณ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดกระบี่ จ านวน 1 หลัง 

โครงกำรมีเงินลงทุนรวมและวงเงินตำมสัญญำจ้ำง 2,139,500 บำท มีก ำหนด 5 งวดงำน โดยมีกำรเบิกจ่ำยรวมทั้งสิ้น 
2,139,500 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของวงเงินลงนำมในสัญญำ โดยโครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินงวดสุดท้ำยเมื่อวันที่ 29 
กันยำยน 2558 ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ ระยะเวลำด ำเนินงำนจริงรวม 190 วัน ล่ำช้ำจำกที่
ก ำหนดตำมสัญญำ 10 วัน (ตำมสัญญำ 180 วัน) 
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 2) โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 
3 เดือนแรก ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และกำรจ้ำงงำน 
เพ่ือกระตุ้นกำรใช้จ่ำยในประเทศและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต
ภำยในประเทศ รวมทั้ง เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศด้ำนสำธำรณสุขในอนำคต 

 3) กรอบยุทธศำสตร์งำนสร้ำงเสริมสุขภำพและ
ป้องกันโรคระดับชำติ ปี 2554-2558 ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสุขภำพ เพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ในกำรให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขให้ครอบคลุม 
มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

       4) แผนงำนของหน่วยงำนในกำรพัฒนำเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของภำครัฐในกำรส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ให้มีที่พักเพ่ือสนับสนุน      
กำรปฏิบัติงำน 

  
ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำยของ
โครงกำรว่ำสำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์โครงกำร 

โดยพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ ซึ่งโครงกำรสำมำรถด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงบ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 9 (1 ยูนิต) เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอย 162 ตำรำงเมตร 
(รวมโครงสร้ำงต้ำนแผ่นดินไหว) ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดกระบี่ จ ำนวน 1 หลัง ได้มีกำรด ำเนินงำนตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นบ้ำนข้ำรำชกำร
ของนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ ซึ่งโครงกำรนี้เป็น
สวัสดิกำรแก่ข้ำรำชกำร ได้ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ ลดภำระค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนที่พัก
อำศัย และก่อให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนรำชกำร 
เป็นอย่ำงยิ่ง ดังนั้น ผลคะแนนด้ำนประสิทธิผลจึงได้รับ
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก   

  

 ที่มา: ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพภายในบ้านพัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวชี้วัด แผน ผล 
บ้ำนพัก 

ข้ำรำชกำร 
ระดับ 9 

อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
2 ช้ัน พื้นที่ใช้สอย 162 
ตร.ม. (รวมโครงสรำ้งต้ำน

แผ่นดินไหว) จ ำนวน 1 
หลัง 

อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ช้ัน พื้นที่ใช้สอย 162     
ตร.ม. (รวมโครงสรำ้งต้ำน

แผ่นดินไหว) จ ำนวน 1 
หลัง 

กำรรองรับ
กำรอยู่อำศัย 

จ ำนวน 1 ครอบครัว  
 

จ ำนวน 3 - 5 คน  
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ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนในเชิง
ปริมำณและคุณภำพ 

โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำที่ใช้
ด ำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้  ซึ่งพบว่ำ โครงกำรมี
เงินลงทุนรวมและวงเงินตำมสัญญำจ้ำง 2,139,500 บำท โดยมี
กำรเบิกจ่ำยรวมทั้งสิ้น 2,139,500 บำท ก ำหนดงำน 5 งวด โดย
โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินงวดสุดท้ำยเมื่อวันที่ 29 กันยำยน 
2558 ซึ่งมีกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ไป 
10 วัน จำกตำมสัญญำ 180 วัน แต่หน่วยงำนใช้ระยะเวลำ
เนินกำรแลว้เสร็จ 190 วัน อยำ่งไรก็ดี หนว่ยงำนมีกำรใช้
งบประมำณได้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ กำรเบิกจ่ำยครบถ้วน  
คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเท่ำกับวงเงินที่ได้ลงนำมในสัญญำ 
ทั้งนี้ รำยละเอียดโครงกำรมีดังนี้ 

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 

ขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ 

แผน ผล 

1) เตรียม
โครงกำรและขอ
อนุมัติโครงกำร 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และน ำเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
อนุมัติโครงกำร 

ได้รับจัดสรร
งบประมำณ  

วงเงิน 
2,139,500 บำท 

2) กำรคัดเลือก
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียม
รำยละเอียดและ

ขั้นตอนกำรประกวด
รำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Auction) 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  
นลินกิจก่อสร้ำง 

วงเงิน 
2,139,500 บำท 

3) ลงนำมใน
สัญญำจ้ำง 

เสนอจังหวัดกระบี ่
 เพื่อขออนุมัติวงเงิน 

และสั่งจำ้ง 

ลงนำมในสัญญำจำ้ง 
เมื่อวันที่ 

 23 มี.ค 58 
4) กำร
ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

บ้ำนพัก 
ข้ำรำชกำร 
ระดับ 9 

จ ำนวน 1 หลัง 

บ้ำนพัก 
ข้ำรำชกำร 
ระดับ 9 

จ ำนวน 1 หลัง 
ที่มา: ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 

2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
ในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรมีรำยละเอียด 

กำรก่อสร้ำงบ้ำนพัก ดังนี้  
 

งานหลัก งานย่อย 
งำนโครงสร้ำงวิศวกรรม - งำนโครงสร้ำงทั่วไป  

- งำนโครงหลังคำ 
งำนสถำปัตยกรรม - งำนหลังคำ  

- งำนฝ้ำเพดำน  
- งำนผนัง – ผิวหนัง  
- งำนผิวพื้น  
- งำนวงกบ – กระจก  
- งำนประตู – หนำ้ต่ำง  
  พร้อมอุปกรณ์  
- งำนสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์  
- งำนทำสี 
- งำนเบ็ดเตล็ด 

งำนระบบสุขำภิบำล - งำนระบบสุขำภิบำล 
งำนระบบไฟฟำ้ - งำนระบบไฟฟำ้  
ที่มา: ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

3)  ด้านระยะเวลาการด าเนินโครงการ  
     หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรได้ด ำเนินกำร     

แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โดยบ้ำนพัก
ดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำ ทั้งนี้ ได้มีกำรใช้งำนบ้ำนพักดังกล่ำวแล้ว 
ซึ่งสำมำรถช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้กับนำยแพทย์ 
สำธำรณสุขจังหวัดกระบี่ได้ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 190 วัน ซึ่งล่ำช้ำกว่ำตำมแผน
ที่ก ำหนดไว้ 10 วัน ดังนี ้
 

กิจกรรม
ก่อสร้าง 

แผน ผล 
เริ่ม – เสร็จ จ านวน

วัน 
เริ่ม – เสร็จ จ านวน

วัน 
สัญญำ
จ้ำง 

24 มี.ค. 58  
– 

 19 ก.ย. 58 

180 24 มี.ค. 58  
– 

 29 ก.ย. 58 

190 
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4) ค่าใช้จ่ายโครงการ  
    กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จ ำนวน 

2,139,500 บำท โดยมีรำยละเอียดงวดงำนและงวดเงิน 
ดังนี้ 
 
งวด
ที่ 

วงเงิน 
 (บาท) 

แผน ผล รายละเอียด 

1 331,322.50 22 พ.ค. 
58 

3 มิ.ย. 
58 

- งำนปรับพืน้ที่
บริเวณก่อสร้ำง 
และงำนรื้อถอน 
- งำนปักผัง งำน
เสำเข็ม 
- งำนก่อสร้ำง   
ฐำนรำก และหล่อ
เสำตอม่อ 
- ปรับถมดินใต้
อำคำร 
- งำนหล่อคำน-พื้น
ชั้นที่ 1 
- หล่อเสำรับชั้นที่ 
2 และเสำรับ
หลังคำ ส่วนที่เป็น
ชั้นเดียว 
- ปูพื้นส ำเร็จพร้อม
หล่อ คสล. ทับหน้ำ
ชั้นที่ 1 
 

2 412,923.50 21 มิ.ย. 
58 

14 
ก.ค. 
58 

- งำนหล่อคำน- 
พื้น คสล. ชัน้ที่ 2 
- หล่อเสำรับ
หลังคำ 
- หล่อบันไดชั้นที่ 2 
- ปูพื้นส ำเร็จพร้อม
หล่อ คสล. ทับหน้ำ
ชั้นที่ 2 
- หล่อคำนชั้น
หลังคำ 
- ติดตั้งโครงหลังคำ 
มุงหลังคำ 

 

งวด
ที่ 

วงเงิน 
 (บาท) 

แผน ผล รายละเอียด 

3 378,691.50 21 ก.ค. 
58 

14 ส.ค. 
58 

- งำนหล่อพื้น 
คสล. ชั้นที่ 1  
(พื้นวำงบนดินถม) 
- งำนเดินท่อประปำ –
สุขำภิบำลภำยใน 
- ก่อผนังอิฐติดตั้ง
วงกบพร้อมเทเสำเอ็น 
- งำนฉำบปูน
ภำยในและภำยนอก 
- งำนเดินสำยไฟฟำ้
ภำยในอำคำร 

4 410,784.30 20 ส.ค. 
58 

14 ก.ค. 
58 

- งำนบุและปู
กระเบื้องพื้นและผนัง 
- งำนติดตั้งฝำ้
เพดำนทั้งหมด 
- งำนติดตั้งถัง
บ ำบดัน้ ำเสีย 
- งำนติดตั้งบำน
ประตู-หน้ำตำ่ง
พร้อมอุปกรณ์ 
- งำนติดตั้งรำวกันตก 

5 605,478.50 19 ก.ย.  
58 

29 ก.ย. 
58 

- งำนท ำผิวพื้นไม้
ปำเก้ 
- งำนติดตั้งกระจก 
- งำนติดตั้งวงโคม 
ปลั๊ก สวิทซ์ และ
งำนระบบไฟฟำ้ 
- งำนติดตั้ง
สุขภัณฑ์พร้อม
อุปกรณ์ และงำน
ระบบสุขำภิบำล 
- ประกอบและ
ติดตั้งงำนครุภัณฑ ์
- ทำสี และได้
ก่อสร้ำงรำยกำร
ต่ำงๆ ครบถ้วนแล้ว
เสร็จตำมรูปแบบ
รำยกำรและสัญญำ 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,139,500 บาท 
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ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย

โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่  ในส่วน
ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  ในระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลังกำร
ด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว 

1) ผลลัพธ์ทางตรง 
   โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือ

เป้ำหมำยของโครงกำรได้เป็นอย่ำงดี โครงกำรส่งผลกระทบ
ทำงบวกต่อบุคลกรทำงกำรแพทย์โดยตรง เนื่องจำกเป็นกำร
ลดภำระด้ำนค่ำที่พักของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซึ่งหำกไม่มี
โครงกำรนี้บุคลำกรจะต้องเสียค่ำเช่ำที่พักรำยเดือนในพ้ืนที่ ดังนี ้

 

ประเภทท่ีพัก ราคา 
- บ้ำนพักชั้นเดียว 5,000 (บำท/เดือน) 
- บ้ำนพัก 2 ชั้น 10,000 (บำท/เดือน) 

 

2) ผลลัพธ์ทางอ้อม 
       เมื่อพิจำรณำผลกระทบทำงอ้อมหลังโครงกำร
แล้วเสร็จพบว่ำ บุคลกรทำงกำรแพทย์ในจังหวัดกระบี่ได้รับ
ควำมสะดวกในด้ำนที่พักอำศัย มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น         
มีควำมปลอดภัยทั้งด้ำนชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจำกกำรพัก
อำศัยในบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงำน ช่วยลดระยะเวลำในกำร
เดินทำง มีควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง ท ำให้บุคลำกร
ได้รับกำรพักผ่อนที่เพียงพอ ส่งผลต่อประสิทธิภำพ              
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  

ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินควำมพร้อมของ

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ 
และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำร 
เสร็จสิ้นโดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้ประโยชน์
จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 

 
 
 
 

ระยะที่ ๑ ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
  โครงกำรได้มีกำรจัดเตรียมกำรบริหำรและจัดกำร 

ตำมแผนบ ำรุงรักษำ และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำน
ให้บริกำรภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น โดยก ำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับ
จ้ำงต้องรับผิดชอบในควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำง หรือ
ควำมเสียหำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 2 ปี ผู้รับจ้ำงต้อง
รับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีนับถัดจำกวันที่ส่งมอบงำน  

ระยะที่ 2 ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป 
จำกกำรประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำนเจ้ำของ

โครงกำรหลังจำกด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ พบว่ำ หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรได้มีกำรของบประมำณส ำหรับบ ำรุงรักษำ 
จำกงบประมำณประจ ำปีส ำหรับซ่อมแซมบ ำรุงรักษำให้อยู่   
ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติเพ่ือให้บ้ำนพักพร้อม   
ใช้งำนได้อย่ำงยั่งยืนต่อไปในอนำคต 
  

ภาพการลงพื้นที่เพ่ือตดิตามและประเมินผลโครงการ 
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สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
  เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จจะช่วยรองรับกำร
ให้บริกำรที่พักอำศัยแก่บุคลำกรทำงทำงกำรแพทย์ 
(นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกระบี่) ได้รับสวัสดิกำรด้ำน 
ที่พัก ซึ่งจะช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำนรำชกำร
ในพ้ืนที่ เนื่องจำกหำกเกิดเหตุฉุกเฉิน นำยแพทย์มี     
ควำมจ ำเป็นต้องเข้ำพ้ืนที่เพ่ือรักษำประชำชนผู้ได้รับบำดเจ็บ    
และเดือดร้อนในพ้ืนที่ กำรมีสวัสดิกำรบ้ำนพักจึงช่วยอ ำนวย
ควำมสะดวกต่อนำยแพทย์และประชำชนในพ้ืนที่ 

๒๕.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 จำกกำรประเมินโครงกำรข้ำงต้นพบว่ำ โครงกำรมี
ควำมสอดคล้องกับนโยบำยกำรด ำเนินงำนของภำครัฐอย่ำงมำก  
กำรด ำเนินงำนค่อนข้ำงมปีระสิทธิภำพ โดยกำรก่อสร้ำง
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ แต่ในด้ำนกำรเบิกจ่ำยมี
ควำมล่ำช้ำกว่ำแผน ซึ่งโครงกำรนี้อำจไม่สำมำรถวัด
ผลตอบแทนที่เกิดข้ึนทำงกำรเงินได้เนื่องจำกเป็นโครงกำร
ขนำดเล็ก วงเงินลงทุนจ ำนวนไม่สูง แต่อย่ำงไรก็ดี โครงกำรนี้
ได้ช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตของบุคลำกรทำงกำรแพทย์    
ลดภำระค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนที่พักอำศัย และก่อให้เกิด      
ควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนรำชกำรในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ 
สำมำรถตอบโจทย์ผลตอบแทนทำงสังคมได้อย่ำงชัดเจน 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจำกนี้ ในด้ำนควำมยั่งยืนของโครงกำร พบว่ำมี

กำรบริหำรจัดกำรและวำงแผนในกำรบ ำรุงรักษำโครงกำรไว้
เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจำกวงเงินงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
ในกำรด ำเนินกำรจัดจ้ำงก่อสร้ำงมีวงเงินที่ค่อนข้ำงน้อย  
จึงส่งผลให้กำรจัดหำผู้ประกอบกำรรับจ้ำงก่อสร้ำง ในพ้ืนที่
จังหวัดกระบี่และใกล้เคียงเสนอรำคำเพ่ือรับจ้ำงงำนก่อสร้ำง
มีจ ำนวนน้อยรำย และต้องด ำเนินกำรประกำศหำผู้รับจ้ำง
หลำยครั้ง ส่งผลให้กำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณใช้
ระยะเวลำช้ำกว่ำปกติ ไม่สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐ 
ที่ต้องกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เพื่อกระตุ้นและ
ผลักดันกำรฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจในประเทศ และ
ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน กำรบริโภคและกำรลงทุนในประเทศ 

๒๕.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ 
 บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินผลเมื่อโครงกำร
แล้วเสร็จ (Ex-post Evaluation) คือ ในกำรของบประมำณ
โครงกำรหน่วยงำนควรพิจำรณำถึงระยะเวลำในกำรให้
หน่วยงำนจัดท ำแผนงำนโครงกำรและคัดเลือโครงกำร       
ให้เหมำะสมกับนโยบำยที่รัฐบำลต้องกำร ซึ่งหำกภำครัฐ
ต้องกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เพ่ือกระตุ้นและ
ผลักดันกำรฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจในประเทศ และ
ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน กำรบริโภคและกำรลงทุนในประเทศ
ในระยะสั้น โครงกำรก่อสร้ำงจึงอำจไม่เหมำะสมกับนโยบำย

แผนภาพผลการประเมินโครงการบ้านพักข้าราชการ ระดับ 9 (1 ยูนิต) เป็นอาคาร คสล. 2 ชั น พื นที่ใช้สอย 
162 ตารางเมตร (รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จ านวน 1 หลัง 
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ดังกล่ำว เนื่องจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
ค่อนข้ำงนำนระหว่ำง 6 เดือน – 2 ปี   

25.17 ข้อเสนอแนะ  
   นโยบำยตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 
เดือนแรกมีควำมต้องกำรให้หน่วยงำนมีกำรเร่งด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงกำรที่มีลักษณะเป็นงำน
ก่อสร้ำงอำจจะไม่เหมำะสมกับนโยบำยนี้เท่ำที่ควร 

เนื่องจำกเป็นงำนที่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
หำกหน่วยงำนไม่มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนและเกิด
กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำจะส่งผลให้กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไป
ตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ แต่ส ำหรับโครงกำรนี้หน่วยงำนมี
กำรด ำเนินงำนได้ตำมแผนงำน ถึงแม้จะเบิกจ่ำยล่ำช้ำกว่ำ
แผนไป 10 วัน

 
 

 

 25.18 สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกที่สุด  

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๑. ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนิน 
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย 
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคญั 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำรมีควำมสอดคล้องตำมแผนพฒันำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 โครงกำร
ตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก 
และแผนงำนของหน่วยงำนในกำรพฒันำ 
เพิ่มประสิทธิภำพ 

๒. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปจัจัยที่จะท ำ
ให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเชิง ของปริมำณและคณุภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนและ
ผลผลติที่ไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจมาก โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
วัตถุประสงคโ์ครงกำรและใช้งบประมำณได้
เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ แต่มกีำรเบกิจ่ำยลำ่ช้ำ
กว่ำแผน 10 วนั 

๓. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำรเปรยีบเทียบผลผลิตทีไ่ดร้ับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โดยโครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำง
บ้ำนพักข้ำรำชกำร ระดับ 9 (1 ยนูิต) เป็น
อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน พื้นที่ใช้สอย 
162 ตำรำงเมตร (รวมโครงสร้ำงต้ำน
แผ่นดินไหว) ณ ส ำนักงำนสำธำรณะสุข
จังหวัดกระบี่ จ ำนวน 1 หลัง ได้ม ี
กำรด ำเนินงำน ตำมวัตถุประสงคข์องโครงกำร 

๔. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร 
ในภำพรวมหรือในระดับท่ีก ำหนดไว้หรือไม ่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม 
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี่อเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำรส่งผลกระทบทำงบวกต่อบุคลกร 
ทำงกำรแพทย์โดยตรง เนื่องจำกเป็นกำรลด
ภำระด้ำนค่ำที่พักของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 
อย่ำงไรก็ดี ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงเกิดมลพิษ
ทำงเสียต่อประชำชนในพ้ืนท่ีบำงส่วน  
แต่หน่วยงำนมีกำรขอควำมร่วมมอืกับ
ประชำชนในพ้ืนท่ีก่อนเริ่มด ำเนินงำน  
ดังนั้น จึงไม่เกิดปญัหำระหว่ำงด ำเนินงำน 

๕. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุด
แล้ว จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรต่อไป
อย่ำงไร มีหน่วยงำนใดเป็นผูร้ับผดิชอบในกำร
ด ำเนินโครงกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรให้
สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้รวมถึงผลผลติที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือสิ่งที่ไดร้ับจำก
โครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำร สำมำรถใช้ประโยชน์จำกผลผลติ
ของโครงกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์ตรงตำมวตัถุประสงค์ ตลอดช่วง
อำยุกำรใช้งำน เนื่องจำกโครงกำร 
มีงบประมำณบ ำรุงรักษำปกติประจ ำปีส ำหรับ
ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำให้อยู่ในสภำพท่ีสำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกต ิ
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๒๖. โครงการก่อสร้างบ้านพักพันเอก (พิเศษ) ของศูนย์
ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 4                
ต าบลมะขามเตี ย อ าเภอเมอืง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

๒๖.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: ศูนย์ต่อสู้ป้องกัน
ภัยทำงอำกำศกองทัพบกท่ี 4 (ศปภอ.ทบ.4) ประจ ำพ้ืนที่
ภำคใต้ หน่วยบัญชำกำรป้องกันภัยทำงอำกำศ (นปอ.) 
กองทัพบก  

๒๖.๒ ความเป็นมาของโครงการ   
 เนื่องจำกศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศกองทัพบก
ที่ 4 ประจ ำพ้ืนที่ภำคใต้ มีสิทธิ์ได้อัตรำบ้ำนพักชั้นพันเอก 
(พิเศษ) ระดับผู้บังคับหน่วย จ ำนวน 3 หลัง โดยหนว่ยงำน
เจ้ำของโครงกำรยังไม่มีบ้ำนพักชั้นพันเอก (พิเศษ) ซึ่งจะ
ได้รับเป็นค่ำเช่ำบ้ำนทดแทน ต่อมำหน่วยบัญชำกำร
ป้องกันภัยทำงอำกำศได้รับงบกำรบริหำรโครงกำรตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557 เห็นชอบให้
หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ระยะ 3 เดือนแรก จำกโครงกำรลงทุนภำยใต้พระรำช
ก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและ
เสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ภำยใต้
แผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 4,889,900 บำท 
ดังนั้น ผู้บังคับบัญชำชั้นสูงของกองทัพบกจึงได้พิจำรณำ
เหตุผลควำมจ ำเป็นและอนุมัติให้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
บ้ำนพักดังกล่ำวเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับหน่วย
และก ำลังพล จ ำนวน 1 หลัง 

 

๒๖.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้  
 - วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงิน 4,889,900 บำท  
 - แหล่งเงินกู้: โครงกำรลงทุนภำยใต้พระรำชก ำหนด 
ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ภำยใต้แผนปฏิบัติ
กำรไทยเข้มแข็ง 2555 กรอบวงเงินไม่เกิน 400,000 
ล้ำนบำท ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหำคม  
2552 และวันที่ 13 ตุลำคม 2552 

๒๖.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ     
 1) เพ่ือเป็นบ้ำนพักอำศัยส ำหรบัผู้บังคับบัญชำศูนย์
ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศกองทัพบกที่ 4 ประจ ำพ้ืนที่ภำคใต้ 
 2) เพ่ือให้หน่วยมีควำมพร้อมสมบูรณ์ทำงด้ำนที่อยู่
อำศัยสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๒๖.๕ ลักษณะโครงการ 
 เป็นกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัย 2 ชั้น ขนำดกว้ำง 
30.5 เมตร และยำว 35.0 เมตร พร้อมอำคำรจอดรถ 
และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำสู่อำคำร รับน้ ำหนัก 12 
ตัน รำยละเอียดตำมแบบ ทบ. 7943 รวมถึงงำนระบบ
ไฟฟ้ำ ระบบประปำ งำนติดตั้งถังน้ ำสเตนเลสสตีลพร้อม    
ขำเหล็กและปั๊มน้ ำอัตโนมัติ 

๒๖.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ   
 ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศ กองทัพบกท่ี 4  
ค่ำยวิภำวดีรังสิต ต ำบลมะขำมเตี้ย อ ำเภอเมือง จังหวัด 
สุรำษฎร์ธำนี 
 

 

  
 

  

ภาพหลังด าเนินโครงการ 

ภาพงานปรับพื้นที่และถมดินบรเิวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด 
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๒๖.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ   
 เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 9 มกรำคม 2558 –  
3 มกรำคม 2559 โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรจ ำนวน 
360 วัน แต่โครงกำรมีกำรขยำยระยะเวลำด ำเนินงำน 
จ ำนวน 3 วัน เป็นสิ้นสุดโครงกำรเมื่อวันที่ 6 มกรำคม 
2559 เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรก่อสร้ำง 
อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนได้ด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ 
 
 

  
 

  

๒๖.๘ ผู้รับจ้าง: บริษัท อังคอน กรุ๊ป จ ำกัด 

๒๖.๙ สัญญาเลขที:่ 2/2558 ลงวันที่ 29 ธันวำคม 
2557 

 

  
 

  

๒๖.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ใช้วิธีประกวดรำคำจ้ำง 
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  

๒๖.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: พันโท พชรพล ปลื้มใจ รองเสนำธิกำร 
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศกองทัพบกท่ี 4 

 

๒๖.๑๒ ผลการเบิกจ่าย   
 

 

   ที่มา: ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศกองทัพบกท่ี 4 (ศปภอ.ทบ.4) ประจ ำพื้นท่ีภำคใต้ หน่วยบญัชำกำรป้องกันภัยทำงอำกำศ (นปอ.) กองทัพบก 

โครงการก่อสร้างบ้านพักพันเอก (พิเศษ) ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 4  
ต าบลมะขามเตี ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภาพงวดงานที่ ๒  
งานตอกเสาเขม็ ขุดหลมุ ท าฐานราก หล่อคานคอดิน 

ภาพงานหล่อเสา หล่อคานรับพื้นช้ันบน ท าพื้นช้ันบน 

รวม
4,889,900 
4,889,900 
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โครงกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักพันเอก (พิเศษ)  ของศูนย์ต่อสู้
ป้องกันภัยทำงอำกำศ กองทัพบกที่ 4 มวีงเงินกู้จ ำนวน 
4,889,900 บำท โดยมีแผนกำรเบิกจ่ำยเงิน จ ำนวน 11 งวด 
หน่วยงำนได้เบิกจ่ำยเงินส ำหรับด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว  
ครบตำมวงเงินลงทุน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 อย่ำงไรก็ดี  
เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรเบิกจ่ำยเงินพบว่ำ 
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรเบิกจ่ำยเงินล่ำช้ำกว่ำแผนที่ตั้งไว้
ประมำณหนึ่งเดือน เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำม
แผนงำน ซึ่งมีสำเหตุมำจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย  
ต่อกำรก่อสร้ำง กล่ำวคือ มีฝนตกชุกในพ้ืนที่เป็นจ ำนวนมำก 
ส่งผลให้ต้องชะลอกำรก่อสร้ำงและท ำให้ส่งมอบงำนล่ำช้ำ 
ประกอบกับคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงตรวจรับงำนล่ำช้ำ 
เนื่องจำกติดภำรกิจช่วยเหลือประชำชนในพ้ืนที่เกำะสมุย  
ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของหน่วยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศ 
กองทัพบกที่ 4 จึงไม่สำมำรถท ำกำรตรวจรับงำนได้ตำมเวลำ  
 

๒๖.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ 
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results) 
 

การ
ประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก 
b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน 
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

a 

ประสทิธผิล 
(Effectiveness) 

a : บรรลุวตัถุประสงคม์ำกกว่ำ 80% ของแผนทีว่ำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงคม์ำกกวำ่ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลุวตัถุประสงค์นอ้ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 
ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธิภำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธภิำพ 

b 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อม ทีส่่งผลกระทบในเชิงบวก 
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำ และผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหำแต่มีโอกำสพัฒนำและแก้ไขให้ย่ังยืนได้ 
c : ไม่อำจด ำเนินกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ 

a 

Overall Rating A 
 

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ 
A – พึงพอใจมำกที่สุด โดยคะแนนกำรประเมินผล  
ด้ำนควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืน 
อยู่ในระดับ a ยกเว้น ด้ำนประสิทธิภำพที่ได้คะแนนกำร
ประเมินผลอยู่ในระดับ b โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

 

  
 

  
 
 ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  

ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงบ้ำนพัก
พันเอก (พิเศษ) ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศ 
กองทัพบกที่ 4 มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 

1) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 ส่วนที่ ๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลด       
ควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม โดยกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักชั้นพันเอก 
(พิเศษ) เป็นกำรเพ่ิมอัตรำบ้ำนพักให้กับหน่วยและก ำลังพล 
ที่ขำดแคลน รวมทั้งเป็นกำรวำงระบบกำรจัดกำรด้ำน
สวัสดิกำรให้เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
ที่มีประสิทธิภำพ 
 2) หน่วยงำนมีแผนกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักพันเอก 
(พิเศษ) จ ำนวน 3 หลัง ซึ่งที่ผ่ำนมำหน่วยงำนยังไม่มี
บ้ำนพักดังกล่ำว แต่หลังจำกโครงกำรนี้แล้วเสร็จท ำให้
หน่วยงำนมีบ้ำนพัก เพ่ิมขึ้น จ ำนวน 1 หลัง ซึ่งโครงกำร
ก่อสร้ำงดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

3) กำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักได้มี 
กำรซื้อวัสดุด ำเนินงำนและกำรจ้ำงแรงงำนสอดคล้องกับ
โครงกำรภำยใต้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล 
ที่เห็นชอบให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรไทย
เข้มแข็ง 2555 เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2552 กระตุ้น
ให้มีกำรจ้ำงแรงงำน รวมถึงกำรใช้จ่ำยในประเทศ รวมทั้ง
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทย 
ในอนำคต 
  

ภาพงานหล่อเสา หล่อคานรับพื้นช้ันบน ท าพื้นช้ันบน 
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4) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพ้ืนที่โครงกำร ซึ่งเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับ
หน่วยและก ำลังพลที่ไม่มีบ้ำนพักอำศัย  
 
ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 

ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร  
 1) ด้านผลผลิต 
 ตัวชี้วัดผลผลิตกำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง
บ้ำนพักพันเอก (พิเศษ) ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศ 
คือ บ้ำนพักดังกล่ำว จ ำนวน 1 หลัง และหน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรสำมำรถด ำเนินงำนก่อสร้ำงบ้ำนพักได้ตำมแบบ
ที่ก ำหนดเป็นไปตำมสัญญำ 
 

ผลผลิต แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
บ้ำนพักพันเอก (พิเศษ) จ ำนวน 1 หลัง จ ำนวน 1 หลัง 

 2) ด้านรายการ 
 มีรูปแบบรำยกำรของแต่ละงวดงำนถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตำมรูปแบบรำยกำรและสัญญำที่ก ำหนดไว้ 
ดังนี้ 
 
 
 
 

งวดที่ รายการ 
1 ถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสรำ้งทั้งหมด รวมทั้งได้ส่งผลกำร

ทดสอบควำมหนำแน่นของดินถมให้ผู้ว่ำจ้ำงตรวจสอบ
และเห็นชอบแล้ว นอกจำกน้ี ได้แนบส ำเนำหนังสือท่ี
ประสำนไปยังรัฐวสิำหกิจทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อเข้ำมำ
ด ำเนินกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ – ประปำภำยนอกอำคำร
เสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำ
กำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถกูต้องเรียบร้อยแล้ว 

2 ตอกเสำเข็ม ขุดหลุม ท ำฐำนรำก หล่อคำนคอดินเสร็จ
เรียบร้อย และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำร
ตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

3 หล่อเสำ หล่อคำนรับพื้นช้ันบน ท ำพื้นช้ันบน (เว้นวัสดุผิว) 
เสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำร
ตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

4 หล่อเสำ ท ำคำนรับโครงหลังคำ พร้อมป้องกันและก ำจดั
ปลวกในส่วนท่ีเป็นดินใต้อำคำรทั้งหมด รวมทั้งท ำพ้ืน 
ช้ันล่ำง (เว้นวัสดุผิว) เสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำร
ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

5 ท ำโครงหลังคำ มุงหลังคำเสร็จเรยีบร้อย และคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว 

6 ก่ออิฐ ฉำบปูนผนัง ติดตั้งวงกบประตู – หน้ำต่ำง 
(ยกเว้นวงกบพีวีซี) ติดตั้งไฟฟ้ำ – ประปำภำยใน (ไมร่วม
ดวงโคมและสุขภัณฑ์) เสร็จเรียบรอ้ย และคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว 

7 ติดตั้งบำนประตู – หน้ำต่ำง ท ำฝ้ำเพดำน ปูวัสดผุิวพ้ืน 
บุวัสดุผิวผนัง เสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว 

8 ติดตั้งดวงโคมและสุขภณัฑ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้ำ
สู่อำคำร รบัน้ ำหนัก 12 ตัน รำยละเอียดตำมแบบ ทบ.
7943 จ ำนวน 1 แห่ง เสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว 

9 แนบเอกสำรใบเสรจ็กำรช ำระเงินที่ได้ช ำระเงินให้กับกำร
ไฟฟ้ำ พร้อมทั้งแนบแบบหรือแบบร่ำงท่ีกำรไฟฟ้ำใช้   
ในกำรประมำณกำรมำด้วย เสรจ็เรียบร้อย และคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว 

ภาพงานท าโครงหลังคา มุงหลังคา 
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งวดที่ รายการ 
10 แนบเอกสำรใบเสรจ็กำรช ำระเงินที่ได้ช ำระเงินให้กับ 

กำรประปำ พร้อมทั้งแนบแบบหรือแบบร่ำงที่กำรประปำ
ใช้ในกำรประมำณกำรมำด้วย เสรจ็เรียบร้อย และ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำน
ไว้เป็นกำรถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

11 ติดตั้งถังน้ ำสเตนเลสสตลี พร้อมขำเหล็กรองรับถัง  
ขนำดจุ 1,100 ลติร ปั๊มน้ ำอัตโนมัติ และผู้รับจ้ำงได้
เสนอเอกสำรสญัญำที่ผู้รับจ้ำงได้ท ำไว้กับผูผ้ลติขำยถัง
บ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับงำนตดิตั้งถังบ ำบัดน้ ำเสียทุกแห่ง
แสดงต่อคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง โดยมรีำยละเอียด   
ต่ำง ๆ  ในสัญญำตำมที่ระบไุว้ในเงือ่นไขสัญญำกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับถังบ ำบัดน้ ำเสยีระหว่ำงผูร้ับจ้ำงกับ
บริษัทผู้ผลิตขำยถังบ ำบัดน้ ำเสีย ตำมเอกสำรรำยละเอียด
กำรปฏิบัตปิระกอบสัญญำงำนก่อสร้ำงของกองทัพบก 
พร้อมท้ังท ำกำรป้องกันและก ำจดัปลวกในส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมด (ถ้ำมี) เชื่อมโยงไฟฟ้ำ – ประปำภำยนอกเข้ำกับ
ภำยในของอำคำรโดยกำรไฟฟ้ำและกำรประปำ และ
ท ำงำนส่วนที่เหลือท้ังหมด พร้อมท ำควำมสะอำดบรเิวณ
พื้นที่ก่อสร้ำงทั้งหมดตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำจ้ำง และ
คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำน
ไว้เป็นกำรถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

 

  
 

  
 
ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ
ปัจจัยที่ท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
ในเชิงปริมำณและคุณภำพโดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำรและด้ำนกำรเบิกจ่ำย
เงินกู้ของโครงกำร ดังนี้ 

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 

ขอบเขตงาน แผน ผล 
1) เตรยีม
โครงกำรและ
ขออนุมัติ
โครงกำร 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
อนุมัติโครงกำร 

ได้รับอนมุัติ
งบประมำณ วงเงิน 
4,908,900 บำท 

2) กำร
คัดเลือก
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และขั้นตอนกำรประกวด
รำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

บริษัท อังคอนกรุ๊ป 
จ ำกัด วงเงิน 
4,889,900 บำท 

3) ลงนำม
ในสัญญำ
จ้ำง 

เสนอหัวหน้ำส่วน
รำชกำรเพื่อขออนุมัติ
วงเงินและสั่งจ้ำง 

ลงนำมในสัญญำจ้ำง
เมื่อวันท่ี 29 ธ.ค. 57 

4) กำร
ด ำเนินกำร
โครงกำร 

ก่อสร้ำงบ้ำนพักอำศัย 2 
ช้ัน ขนำดกว้ำง 30.5 ม. 
และยำว 35.0 ม. พร้อม
อำคำรจอดรถ และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รวมถึงงำนระบบไฟฟ้ำ 
ระบบประปำ งำนติดตั้ง
ถังน้ ำสเตนเลสสตีล 
พร้อมขำเหล็กและปั๊ม 
น้ ำอัตโนมัต ิ

ก่อสร้ำงบำ้นพักอำศยั 2 
ช้ัน ขนำดกว้ำง 30.5 ม. 
และยำว 35.0 ม. พร้อม
อำคำรจอดรถ และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รวมถึงงำนระบบไฟฟ้ำ 
ระบบประปำ งำนติดตั้ง
ถังน้ ำสเตนเลสสตีล 
พร้อมขำเหล็กและปั๊ม
น้ ำอัตโนมัต ิ

 
 

 

 

2) ด้านระยะเวลาการด าเนนิโครงการ  
  หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จคิดเป็น 

ร้อยละ 100 เป็นไปตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 
อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรใช้ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 363 วัน ซึ่งล่ำช้ำแผนที่ก ำหนดไว้ 

ภาพงานติดตั้งบานประตู – หน้าตา่ง  
ท าฝ้าเพดาน ปูวสัดผุิวพ้ืน บุวัสดผุวิผนัง 

ภาพงานก่ออิฐ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง 
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เป็นจ ำนวน 3 วัน เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำม
แผนงำน มีสำเหตุมำจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวย 
ต่อกำรก่อสร้ำง ส่งผลใหห้น่วยงำนเจ้ำของโครงกำรต้องขยำย
สัญญำ รวมถึงท ำให้กำรเบิกจ่ำยเงินมีควำมลำ่ช้ำไปดว้ย ดังนี ้
 

กิจกรรม 
แผน ผล 

เริ่ม – เสร็จ จ านวน 
(วัน) 

เริ่ม – เสร็จ จ านวน 
(วัน) 

ก่อสร้ำง
บ้ำนพักฯ 

9 ม.ค. 58  – 
 3 ม.ค. 59 

360 9 ม.ค. 58  – 
 6 ม.ค. 59 

363 

ที่มา: ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศกองทัพบกท่ี 4 (ศปภอ.ทบ.4)  
       ประจ ำพ้ืนท่ีภำคใต้ หน่วยบัญชำกำรป้องกันภัยทำงอำกำศ (นปอ.)  
       กองทัพบก 

 

  
 

  
 

ที่มา: ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศกองทัพบกท่ี 4 (ศปภอ.ทบ.4)  
       ประจ ำพ้ืนท่ีภำคใต้ หน่วยบัญชำกำรป้องกันภัยทำงอำกำศ (นปอ.)  
       กองทัพบก 

3) แผน/ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการก่อสร้าง 

โครงกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักพันเอก (พิเศษ) ของ
ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศ กองทัพบกท่ี 4 วงเงินกู้
ตำมสัญญำจ ำนวน 4,889,900 บำท จำกวงเงินลงทุน 
จ ำนวน 4,908,900 บำท เมื่อเปรียบเทียบแผนและ     
ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน พบว่ำ หน่วยงำนเบิกจ่ำยเงินงวดสุดท้ำย
ล่ำช้ำกว่ำแผนที่ตั้งไว้ประมำณหนึ่งเดือน เนื่องจำกกำรส่ง
มอบงำนและกำรตรวจรับงำนหลังจำกงวดงำนที่ ๖  
มีควำมล่ำช้ำ ซึ่งมีสำเหตุดังนี้

 

 

 - งวดงำนที่ ๗ – 8 ผู้รับจ้ำงท ำงำนล่ำช้ำ สำเหตุมำ 
จำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรก่อสร้ำง กล่ำวคือ  
มีฝนตกชุกในพ้ืนที่เป็นจ ำนวนมำกในช่วงเดือนกันยำยน – 
พฤศจิกำยน ซึ่งเป็นช่วงมรสุม ส่งผลให้ต้องชะลอกำรก่อสร้ำง
และท ำให้ส่งมอบงำนล่ำช้ำ ประกอบกับคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงตรวจรับงำนล่ำช้ำ เนื่องจำกติดภำรกิจช่วยเหลือ
ประชำชนในพ้ืนที่เกำะสมุยซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของ 
หน่วยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำงอำกำศ กองทัพบกที่ 4 จึงไม่
สำมำรถท ำกำรตรวจรับงำนได้ตำมก ำหนดเวลำ  
 - งวดงำนที่ 9 – 10 เป็นกำรด ำเนินงำนของ 
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคและกำรประปำส่วนภูมิภำคที่เป็น
หน่วยงำนภำยนอก ซึ่งไม่สำมำรถเร่งรัดกำรด ำเนินงำนได้ 
โดยโครงกำรมีปริมำณงำนและค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน 11 งวด 
รวมจ ำนวน 4,889,900 บำท ดังนี้ 
 

งวด 
งาน 

รายการ แผน ผล 

1 งำนปรับพื้นที่และถมดิน
บริเวณพื้นที่ก่อสร้ำงทั้งหมด 

๓๙๑,๑๙๒ ๓๙๑,๑๙๒ 

2 งำนตอกเสำเขม็ ขุดหลมุ  
ท ำฐำนรำก หล่อคำนคอดิน 

๗๘๒,๓๘๔ ๗๘๒,๓๘๔ 

3 งำนหล่อเสำ หล่อคำนรบั
พื้นช้ันบน ท ำพื้นช้ันบน 

๓๙๑,๑๙๒ ๓๙๑,๑๙๒ 

4 งำนหล่อเสำ ท ำคำนรับ
โครงหลังคำ ท ำพื้นช้ันล่ำง 

๓๙๑,๑๙๒ ๓๙๑,๑๙๒ 

5 งำนท ำโครงหลังคำ มุงหลังคำ ๓๙๑,๑๙๒ ๓๙๑,๑๙๒ 
6 งำนก่ออิฐ ฉำบปูนผนัง 

ติดตั้งวงกบประตู-หน้ำต่ำง 
๖๓๕,๖๘๗ ๖๓๕,๖๘๗ 

ภาพงานติดตั้งดวงโคม สุขภัณฑ์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่อาคาร 

ภาพงานระบบไฟฟ้า 
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งวด 
งาน 

รายการ แผน ผล 

7 งำนติดตั้งบำนประตู-
หน้ำต่ำง ท ำฝ้ำเพดำน  
ปูวัสดุผิวพ้ืน บุวสัดุผิวผนัง 

๗๓๓,๔๘๕ ๗๓๓,๔๘๕ 

8 งำนติดตั้งดวงโคม 
สุขภณัฑ์ ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กเข้ำสู่อำคำร 

๒๙๓,๓๙๔ ๒๙๓,๓๙๔ 

9 งำนระบบไฟฟ้ำ ๕๒๓,๒๑๙ ๕๒๓,๒๑๙ 
10 งำนระบบประปำ ๓,๙๑๑ ๓,๙๑๑ 
11 งำนติดตั้งถังน้ ำสเตนเลส 

สตีล พร้อมขำเหล็ก 
รองรับถังขนำดจุ ๑,๑๐๐ 
ลิตร ปัม๊น้ ำอัตโนมัต ิ

๓๕๓,๐๕๒ ๓๕๓,๐๕๒ 

รวม 4,889,900 4,889,900 

โดยเมื่อ ๖ มกรำคม 25๕๙ บริษัทได้ขอส่งมอบงำนและ
เบิกจ่ำยเงินส ำหรับงำนงวดสุดท้ำยเป็นเงินจ ำนวน 
๓๕๓,๐๕๒ บำท ซ่ึงผู้รับจ้ำงไดส้่งงำนล่ำช้ำเป็นจ ำนวน    
๓ วัน จึงถูกหักค่ำปรับ เป็นเงินจ ำนวน ๑๔,๖๖๙.๗๐ บำท 
 
ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่ ในส่วน
ของผลลัพธ์ทำงตรงและผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร รวมทั้ง
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 

- ผลกระทบทางตรงท่ีเกิดจากโครงการ 
   1) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยของโครงกำรได้ในระดับดีมำก เนื่องจำก
หน่วยงำนมีบ้ำนพักเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 1 อัตรำ ซึ่งส่งผลให้
ก ำลังพลมีที่อยู่อำศัยที่พักอำศัยอยู่ใกล้สถำนที่ท ำงำนส่งผล
ให้เกิดควำมสะดวก ปลอดภัย ลดปัญหำด้ำนเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนกำรเดินทำงมำปฏิบัติงำน ซึ่งท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำรมี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน

   2) กำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
มีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน เนื่องจำกต้องมีช่ำงและกรรมกร
ท ำงำนอย่ำงน้อย วันละ 6 คน ส่งผลให้แรงงำนในพื้นที่ 
มีรำยได้เพ่ือจับจ่ำยใช้สอยมำกข้ึน 

3) ในระยะยำว รัฐบำลสำมำรถประหยัด
งบประมำณส ำหรับช ำระค่ำเช่ำบ้ำนได้ เนื่องจำกมีบ้ำนพัก
ที่มีควำมมั่นคง แข็งแรง สำมำรถอยู่อำศัยได้ จึงลดภำระ
งบประมำณในส่วนของค่ำเช่ำบ้ำนซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่ำเพ่ิมใด ๆ ได้ 
 

 

 - ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ 
   1) ก ำลังพลได้สิทธิ์กำรเข้ำพักอำศัยตรงตำม 
ชั้นยศ ส่งผลให้มีห้องว่ำงส ำหรับพิจำรณำให้ก ำลังพลที่ยัง
ไม่ได้รับสิทธิ์ ได้มีสิทธิ์พักอำศัยในบ้ำนพักของทำงรำชกำร
เพ่ิมข้ึน  
   2) กำรมีที่อยู่อำศัยเป็นกำรสร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ในชีวิตให้กับก ำลังพล มีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ส่งผลให้ผู้บังคับบัญชำสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ
และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำร 
เสร็จสิ้น 

ภาพงวดงานที่ 10 งานระบบประปา 
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ระยะที่ 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรก่อสร้ำง

บ้ำนพักพันเอก (พิเศษ) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์ตลอดช่วงอำยุกำรใช้งำน 
หำกมีเหตุช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำยที่เกิดจำกงำนจ้ำงนี้
ภำยในระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวันที่ได้รับมอบงำน บริษัท 
อังคอน กรุ๊ป จ ำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขให้เรียบร้อย 

ซึ่งปัจจุบัน (31 มีนำคม 2560) โครงกำรดังกล่ำว 
ยังไม่เคยประสบปัญหำที่ต้องซ่อมแซมใด ๆ 

ระยะที่ 2 ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป 
หน่วยงำนจะเป็นผู้รับผิดชอบอำคำรบ้ำนพักและ

ของบบ ำรุงรักษำซ่อมแซมต่อไป นอกจำกนี้ ผู้รับจ้ำง
รับประกันกำรป้องกันและก ำจัดปลวกให้กับตัวบ้ำนเป็น
เวลำอย่ำงน้อย 4 ปี 
 
 

 
 

สรุปผลการประเมินโครงการ: A - พอใจมากที่สุด 

 

ภาพการลงพื้นที่ตดิตามและประเมินผลโครงการ  

ภาพงวดงานที่ ๑๑ งานติดตั้งถังน้ าสเตนเลสสตีลพร้อมขาเหล็ก 
รองรับถังขนาดจุ ๑,๑๐๐ ลติร ปัม๊น้ าอัตโนมตั ิ

แผนภาพผลการประเมินโครงการก่อสร้างบ้านพักพันเอก (พิเศษ) ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ  
กองทัพบกที่ 4 ต าบลมะขามเตี ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพชรบูรณ์ 
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๒๖.๑๔ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกท่ีสุด 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

1. ความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ 
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและ
วิธีกำรด ำเนินโครงกำร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
นโยบำยและกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคญั 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 ส่วนท่ี ๔ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรสร้ำงควำมเป็น
ธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม โดยกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักช้ันพันเอก 
(พิเศษ) เป็นกำรเพิ่มอัตรำบ้ำนพักให้กับหน่วยและก ำลังพลที่ขำดแคลน 
รวมทั้งเป็นกำรวำงระบบกำรจดักำรด้ำนสวัสดิกำรให้เหมำะสมและ
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนท่ีมปีระสิทธิภำพ 
2) หน่วยงำนมีแผนกำรก่อสร้ำงบำ้นพักพันเอก (พิเศษ) จ ำนวน       
3 หลัง ซึ่งท่ีผ่ำนมำหน่วยงำนยังไม่มีบ้ำนพักดังกล่ำว แตห่ลังจำก
โครงกำรนี้แล้วเสร็จท ำให้หน่วยงำนมีบ้ำนพักฯ เพิ่มขึ้น จ ำนวน 1 หลัง 
ซึ่งโครงกำรก่อสร้ำงดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว ้
3) กำรด ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักได้มีกำรซื้อวัสดดุ ำเนินงำนและ
กำรจ้ำงแรงงำนสอดคล้องกับโครงกำรภำยใต้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบำลที่เห็นชอบให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรไทย
เข้มแข็ง 2555 เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2552 กระตุ้นให้มีกำรจ้ำง
แรงงำน รวมถึงกำรใช้จ่ำยในประเทศ รวมทั้งเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศไทยในอนำคต 
4) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของ
กลุ่มเป้ำหมำยหรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในพ้ืนท่ีโครงกำร ซึ่งเป็นกำร
บรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับหน่วยและก ำลังพลที่ไม่มีบ้ำนพักอำศัย 

2. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
โดยกำรเปรยีบเทียบผลผลติ 
ที่ได้รับกับเป้ำหมำยของ
โครงกำร 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถด ำเนนิงำนได้ตำมเป้ำหมำย เป็นไปตำม
ตัวช้ีวัด กล่ำวคือ ได้บำ้นพักพันเอก (พิเศษ) ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัย 
ทำงอำกำศ จ ำนวน 1 หลัง และหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินงำนก่อสรำ้งบ้ำนพักไดต้ำมแบบท่ีก ำหนดเป็นไปตำมสัญญำ 
นอกจำกน้ี ปริมำณงำนและรูปแบบรำยกำรของแตล่ะงวดงำน 
มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้

3. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสม
ของปัจจัยที่จะท ำให้
โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนในเชิงปริมำณ
และคณุภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำร ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน และผลผลิต
ที่ได้รับจำกกำรด ำเนิน
โครงกำร 

พึงพอใจ 
มาก 

1) หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตำม
รำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 
ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 363 วัน ซึ่งล่ำช้ำแผนที่
ก ำหนดไว้ เป็นจ ำนวน 3 วัน เนื่องจำกกำรก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำม
แผนงำน มีสำเหตุมำจำกสภำพภูมอิำกำศไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำรก่อสรำ้ง 
ส่งผลให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรต้องขยำยสญัญำ รวมถึงท ำให้กำร
เบิกจ่ำยเงินมีควำมล่ำช้ำไปด้วย 
2) โครงกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักพันเอก (พิเศษ) ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัย
ทำงอำกำศ กองทัพบกที่ 4 วงเงินกู้ตำมสัญญำจ ำนวน 4,889,900 บำท 
จำกวงเงินลงทุน จ ำนวน 4,908,900 บำท เมื่อเปรียบเทียบแผน
และผลกำรเบิกจ่ำยเงินพบว่ำ หน่วยงำนเบิกจ่ำยเงินลำ่ช้ำกว่ำแผนท่ีตั้ง
ไว้ประมำณหน่ึงเดือน เนื่องจำกกำรส่งมอบงำนและกำรตรวจรับงำน
หลังจำกงวดงำนที่ ๖ มีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกผู้รับจ้ำงท ำงำน 
ช้ำกว่ำก ำหนด สำเหตุมำจำกสภำพภูมิอำกำศไม่เอื้ออ ำนวยต่อกำร
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หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

ก่อสร้ำง กล่ำวคือ มฝีนตกชุกในพ้ืนท่ีเป็นจ ำนวนมำกในช่วงเดือน
กันยำยน – พฤศจิกำยน ซึ่งเป็นช่วงมรสุม ส่งผลใหต้้องชะลอกำร
ก่อสร้ำงและท ำให้ส่งมอบงำนล่ำชำ้ ประกอบกับคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงตรวจรับงำนล่ำช้ำ เนื่องจำกติดภำรกิจช่วยเหลือประชำชน 
ในพื้นที่เกำะสมุยซึ่งเป็นเขตรับผดิชอบของหน่วยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภยั
ทำงอำกำศ กองทัพบกท่ี 4 จึงไม่สำมำรถท ำกำรตรวจรับงำนได้ตำม
ก ำหนดเวลำ นอกจำกน้ี ยังมีส่วนทีเ่ป็นกำรด ำเนินงำนของกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำคและกำรประปำส่วนภมูิภำคทีเ่ป็นหน่วยงำนภำยนอก  
ซึ่งไม่สำมำรถเร่งรัดกำรด ำเนินงำนได้ 

4. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยโครงกำรใน
ภำพรวมหรือในระดบัท่ี
ก ำหนดไว้หรือไม่ ท้ังในแง่
ของผลลัพธ์ทำงตรง ผลลัพธ์
ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบท่ีมีต่อเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1) โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของ
โครงกำรได้ในระดับดมีำก เนื่องจำกหน่วยงำนมีบ้ำนพักเพิ่มขึ้นจ ำนวน 
1 อัตรำ ซึ่งส่งผลให้ก ำลังพลมีที่อยู่อำศัยที่พักอำศัยอยู่ใกลส้ถำนท่ี
ท ำงำนส่งผลให้เกดิควำมสะดวก ปลอดภัย ลดปญัหำดำ้นเวลำและ
ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนกำรเดินทำงมำปฏิบัติงำน ซึ่งท ำให้กำรปฏิบตัิงำน 
ทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำรมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 
2) กำรจ้ำงงำนในพื้นที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น 
เนื่องจำกต้องมีช่ำงและกรรมกรท ำงำนอย่ำงน้อย วันละ 6 คน  
ส่งผลให้แรงงำนในพ้ืนท่ีมีรำยได้เพื่อจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น 
3) ในระยะยำวรัฐบำลสำมำรถประหยัดงบประมำณส ำหรับช ำระค่ำ
เช่ำบ้ำนได้ เนื่องจำกมบี้ำนพักทีม่คีวำมมั่นคง แข็งแรง สำมำรถอยู่
อำศัยได้ จึงลดภำระงบประมำณในส่วนของค่ำเช่ำบ้ำนซึ่งเป็น
ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ก่อให้เกิดมูลคำ่เพิ่มใด ๆ ได้  
4) ก ำลังพลได้สิทธ์ิกำรเข้ำพักอำศยัตรงตำมชั้นยศ ส่งผลให้มีห้องว่ำง
ส ำหรับพิจำรณำให้ก ำลังพลที่ยังไม่ไดร้ับสิทธ์ิ ได้มสีิทธ์ิพักอำศัยใน
บ้ำนพักของทำงรำชกำรเพิ่มขึ้น  
5) กำรมีที่อยู่อำศัยเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบตัิงำน 
รวมถึงเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตให้กับก ำลังพล มีคณุภำพชีวิตและ
ควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ส่งผลใหผู้้บังคบับัญชำสำมำรถปฏิบตัิภำรกิจได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. ความยั่งยืน 
ของโครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำก
โครงกำรสิ้นสดุแล้ว จะมีกำร
บริหำรจดักำรโครงกำรต่อไป
อย่ำงไร มีหน่วยงำนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนิน
โครงกำรและบ ำรุงรักษำ
โครงกำรใหส้ำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้  
รวมถึงผลผลติที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำรหรือสิ่งที่ได้รับจำก
โครงกำร 

พึงพอใจ 
มากที่สุด 

1) โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรก่อสร้ำงบ้ำนพักพันเอก 
(พิเศษ) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์
ตลอดช่วงอำยุกำรใช้งำน หำกมีเหตุช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำยที่เกิด
จำกงำนจ้ำงนี้ภำยในระยะเวลำ 2 ปี นับจำกวันที่ได้รับมอบงำน บริษัท 
อังคอน กรุ๊ป จ ำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขให้เรียบร้อย  
2) มีกำรป้องกันและก ำจัดปลวกให้กับตัวอำคำรบ้ำนพัก โดย ณ วันที่ 
31 มีนำคม 2560 โครงกำรดังกล่ำวยังไมเ่คยประสบปัญหำทีต่้อง
ซ่อมแซมใด ๆ  
3) หน่วยงำนจะเป็นผู้รับผิดชอบอำคำรบ้ำนพักและของบบ ำรุงรักษำ
ซ่อมแซมต่อไป 
4) ผู้รับจำ้งรับประกันกำรป้องกันและก ำจดัปลวกให้กับตัวบำ้นเป็น
เวลำอย่ำงน้อย 4 ป ี
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๒๖.๑๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   
เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จประชำชนได้รับ

ผลประโยชน์ ดังนี้ 
1) หน่วยบัญชำกำรป้องกันภัยทำงอำกำศ

กองทัพบกที่ 4 ประจ ำพื้นที่ภำคใต้ได้รับบ้ำนพักอำศัยของ
ทำงรำชกำรเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 1 อัตรำ สำมำรถรองรับก ำลังพล
ไดเ้พ่ิมข้ึนอีก 1 ครอบครัว ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมควำมพร้อมสมบูรณ์
ทำงด้ำนที่อยู่อำศัย รวมถึงเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตให้กับ
ก ำลังพล ให้มีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และอำจ
ส่งผลให้ก ำลังพลสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

2) กำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
มีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน เนื่องจำกต้องมีช่ำงและกรรมกรท ำงำน
อย่ำงน้อย วันละ 6 คน ส่งผลให้แรงงำนในพ้ืนที่มีรำยได้ 
เพ่ือจับจ่ำยใช้สอยมำกข้ึน 

3) ในระยะยำว งบประมำณส ำหรับช ำระค่ำเช่ำบ้ำน
ลดลง เนื่องจำกบ้ำนพักมีควำมม่ันคงแข็งแรง สำมำรถพัก
อำศัยได้นำน จึงลดภำระงบประมำณในส่วนของค่ำเช่ำบ้ำน
ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่ำ  

4) ก ำลังพลได้สิทธิ์กำรเข้ำพักอำศัยตรงตำมชั้นยศ  
ซึ่งเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน และส่งผล
ให้มีห้องว่ำงส ำหรับพิจำรณำให้ก ำลังพลที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์      
ได้มีสิทธิ์พักอำศัยในบ้ำนพักของทำงรำชกำรต่อไป 

๒๖.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
1) สภำพภูมิอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรก่อสร้ำง 

ส่งผลให้หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงได้ และท ำให้กำรเบิกจ่ำยเงินมีควำมล่ำช้ำไปด้วย 

2) คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงตรวจรับงำนล่ำช้ำ 
เนื่องจำกติดภำรกิจช่วยเหลือประชำชนในพื้นท่ีเกำะสมุย 
ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของหน่วยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทำง
อำกำศ กองทัพบกที่ 4 จึงไม่สำมำรถท ำกำรตรวจรับงำน    
ได้ตำมก ำหนดเวลำ 

3) หน่วยงำนต้องขอขยำยระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยเงิน
เนื่องจำกโครงกำรเริ่มสัญญำตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2557 
- วันที่ 3 มกรำคม 2559 (ระยะเวลำ 370 วัน) อย่ำงไรก็ดี 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558 อนุมัติให้
ขยำยระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำรลงทุนภำยใต้แผนปฏิบัติ

กำรไทยเข้มแข็ง 2555 ส ำหรับรำยกำรที่ลงนำมในสัญญำ
แล้วเสร็จภำยในวันที ่31 กรกฎำคม 2558 แต่ไม่สำมำรถ
เบิกจ่ำยได้ทันภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2558 โดยให้
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรเร่งรัดด ำเนินกำรและ 
เบิกจ่ำยเงินให้แล้วเสร็จภำยใน 360 วัน นับจำกวันที่ลงนำม
ในสัญญำ ส่งผลให้หน่วยงำนไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้
เนื่องจำกไม่เข้ำเงื่อนไขตำมมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงำน 
จึงต้องขอขยำยระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยจำกคณะรัฐมนตรี 
อีกครั้ง พร้อมทั้งขอยกยอดเงินในระบบ GFMIS จำก
กรมบัญชีกลำง ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำมำก 

๒๖.๑๗ บทเรียนที่ได้รับ 
โครงกำรมีปัญหำกำรบริหำรและก ำกับให้เป็นไป 

ตำมสัญญำ อันเนื่องมำจำกผู้รับเหมำด ำเนินกำรไม่เป็นไป
ตำมแผนงำน และหน่วยงำนตรวจรับงำนล่ำช้ำเนื่องจำกปัจจัย 
ที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ อำท ิสภำพภูมิอำกำศ ภำรกิจเร่งด่วน 
ในกำรช่วยเหลือประชำชน ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้กำรด ำเนิน
โครงกำรมีควำมล่ำช้ำได้ 

๒๖.๑๘ ข้อเสนอแนะ     
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรมีกำรวำงแผนกำร

ด ำเนินงำนไม่ดีเท่ำที่ควร ส่งผลให้กำรด ำเนินโครงกำรล่ำช้ำ 
ดังนั้น ควรมีกำรวำงแผนเตรียมกำรส ำหรับสภำพภูมิอำกำศ
ที่ไม่เอ้ืออ ำนวยเผื่อไว้ และควรมีกำรติดตำมโครงกำร รวมถึง
ก ำกับดูแลกำรด ำเนินโครงกำรอย่ำงใกล้ชิด โดยประสำนงำน
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้
โครงกำรสำมำรถด ำเนินงำนได้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
 
 

 

ภาพการลงพื้นที่ตดิตามและประเมินผลโครงการ  
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๒๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบโรงเรยีนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 

 
๒๗.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: โรงเรียนน่ำน

ปัญญำนุกูล ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

๒๗.๒ ความเป็นมาของโครงการ   
โรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล จังหวัดน่ำน (โรงเรียน)  

จัดตั้งขึ้นตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำรเมื่อวันที่ 
14 พฤษภำคม 2539 ในที่ดินรำชพัสดุ โดยกำรดูแลของ
กรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสำธำรณสุข ในเนื้อที่ทั้งหมด 
551 ไร่ โดยโรงเรียน ขอใช้ที่ดินเป็นสถำนที่ตั้งของ
โรงเรียน จ ำนวน 80 ไร่ ทั้งนี ้โรงเรียนจังหวัดน่ำน  
ได้เปิดท ำกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2540 โดยรับนักเรียน  
ที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำและบกพร่องทำงกำรได้ยิน 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดน่ำนและจังหวัดพะเยำเข้ำศึกษำตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบำลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เป็น
โรงเรียนสหศึกษำซ่ึงมีทั้งนักเรียนอยู่ประจ ำและไป-กลับ  
 พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร 
พ.ศ. 2551 หมวดที่ 1 สิทธิและหน้ำที่ทำงกำรศึกษำใน
มำตรำที่ 8 กล่ำวว่ำ ให้สถำนศึกษำในทุกสังกัดจัด
สภำพแวดล้อม ระบบสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ตลอดจน
บริกำรเทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริหำรและ
ควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำที่คนพิกำรสำมำรถ
เข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

 อย่ำงไรก็ดี จำกรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรอบที่ 3 ของ 
ส ำนักรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(องค์กำรมหำชน) โรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพ         
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำด้ำนผู้เรียนประเภทบกพร่องทำง
สติปัญญำ และบกพร่องทำงกำรได้ยิน ในมำตรฐำนที่ 11   
อยู่ในระดับดีมำก ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ 
ควรด ำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก      
ในสถำนศึกษำ เพ่ือพัฒนำกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำร
บริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำม
ศักยภำพเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำที่เหมำะสมตรงตำม
ควำมต้องกำรทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ ทักษะ 
คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่ำง   
มีควำมสุข ดังนั้น โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมพัฒนำ ปรับปรุง
อำคำรเรียนอำคำรประกอบ ในปีกำรศึกษำ 2558 เพื่อ
พัฒนำ ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำรหอประชุมโรงอำหำร      
และโรงหุงต้ม ของโรงเรียนที่ได้ก่อสร้ำงตั้งแต่ปี 2540            
ซ่ึงอำคำรดังกล่ำวเก่ำ ช ำรุดและทรุดโทรมมำก นอกจำกนี้ 
หำกเกิดฝนตกส่งผลให้มีน้ ำหยดเนื่องจำกหลังคำมีรอยรั่ว   
ท ำให้ไม่สำมำรถใช้งำนในกำรจัดกิจกรรมได้ ให้สำมำรถใช้
ส ำหรับจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียนให้กับนักเรียนและ
บุคคลภำยนอกที่มำขอใช้บริกำรในโรงเรียนไดต้ำมปกติ     
โดยโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมำณงบลงทุน ค่ำปรับปรุง
พัฒนำ จ ำนวน 900,000 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร
หอประชุมโรงอำหำร จ ำนวน 1 หลัง และโรงหุงต้ม จ ำนวน 
1 หลัง  

๒๗.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้       
 - วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงินตำมมติ
คณะรัฐมนตรี จ ำนวน 900,000 บำท และวงเงินตำม
สัญญำจ้ำง จ ำนวน 624,400 บำท  
 - แหล่งเงินกู้: โครงกำรภำยใต้พระรำชก ำหนด    
ให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (โครงกำรภำยใต้
แผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 2555) ภำยใต้โครงกำร 
ตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก  
กรอบวงเงิน 15,200 ล้ำนบำท ตำมมติคณะรัฐมนตรี    
เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557 
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๒๗.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ    
1) เพ่ือปรับปรุงอำคำรหอประชุมโรงอำหำรและ 

โรงหุงต้มที่มีควำมช ำรุดทรุดโทรม รวมถึงหลังคำรั่วให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติส ำหรับกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  
ของนักเรียนและบุคคลภำยนอกท่ีเข้ำมำขอใช้บริกำรได้ 

2) เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้คนพิกำรในเขตพ้ืนที่
บริกำรให้ได้อำคำรประกอบที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำน 
และได้รับกำรบริกำรอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน 

3) เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำ อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งอ ำนวย   
ควำมสะดวก และอำคำรสถำนที่ ให้มีบรรยำกำศท่ีเอ้ือ  
ต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  

4) เพื่อเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์ชุมชนและกำร
ประสำนควำมร่วมมือที่ดีกับหน่วยงำนภำยนอกที่มำขอใช้
บริกำรอำคำรสถำนที่ของโรงเรียน 

๒๗.๕ ลักษณะโครงการ 
เป็นกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำร

ประกอบที่ช ำรุดทรุดโทรม จ ำนวน 1 หลัง ณ โรงเรียน
น่ำน-ปัญญำนุกูล จังหวัดน่ำน  

๒๗.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ   
โรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล จังหวัดน่ำน เลขที่ 

103 หมู่ 15 ต ำบลฝำยแก้ว อ ำเภอภูเพียง จังหวัดน่ำน 

๒๗.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ    
เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่  23 กุมภำพันธ์ - 24 

เมษำยน 2558  โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรจ ำนวน    
60 วัน ทั้งนี้ โครงกำรแล้วเสร็จและตรวจรับงำนเรียบร้อยแล้ว  

๒๗.๘ ผู้รับจ้าง: ร้ำน ส.อลูมิเนียม  
โรงเรียนได้ก ำหนดเปิดซองสอบรำคำวันที่ 20 

กุมภำพันธ์ 2558 โดยผลจำกกำรพิจำรณำได้ผู้รับจ้ำง 
คือ ร้ำน ส.อลูมิเนียม ทีเ่สนอรำคำต่ ำที่สุด จ ำนวน 
624,000 บำท นอกจำกนี้ โรงเรียนไดแ้ต่งตั้งกรรมกำร
ควบคุมงำน ดังนี้ 

 

  กรรมการควบคุมงาน 
 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คณะกรรมการ 
1) นำยเจตน์  ชุ่มวงศ ์ รองผู้อ ำนวยกำร ประธำนกรรมกำร 
2) นำยทวี  ศรีอำคะ คร ู กรรมกำร 
3) นำยธนวรรธ์  ศิรเิลิศ คร ู กรรมกำร 

 

 
 

 

ภาพก่อนด าเนินโครงการ 
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๒๗.๙ เลขที่สัญญา: 1/2558 ลงวนัที่ 23 กุมภำพันธ์ 
2558 

๒๗.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีสอบรำคำจ้ำง วงเงิน 
900,000 บำท ทั้งนี้ โรงเรียนไดด้ ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประกำศสอบรำคำหำผู้รับจ้ำงเมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2558  

๒๗.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: 1) นำยเจตน์ ชุ่มวงศ์  
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีนน่ำนปญัญำนุกูล 2) นำยทว ีศรีอำคะ 
ครูผู้สอน และ 3) นำยธนวรรธน์ ศิริเลิศ ครูผู้สอน 

๒๗.๑๒ ผลการเบิกจ่าย   
 
 
 

 

ที่มา: โรงเรียนน่ำนปญัญำนุกลู อ ำเภอภูเพยีง จังหวัดน่ำน 

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำร
ประกอบโรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล จ ำนวน 2 หลัง ได้แก่ 
โรงอำหำรและโรงหุงต้ม มีวงเงินลงทุนจ ำนวน 900,000 
บำท แต่ผลกำรพิจำรณำสอบรำคำ ได้ผู้รับจ้ำงที่เสนอรำคำ
ต่ ำที่สุด จ ำนวน 624,400 บำท โดยมีแผนกำรเบิกจ่ำยเงิน 
จ ำนวน 2 งวด ในเดือนมีนำคม 2558 จ ำนวน 
249,760 บำทและเดือนเมษำยน 2558 จ ำนวน 
374,640 บำท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำร
เบิกจ่ำยพบว่ำ โครงกำรสำมำรถเบิกจ่ำยได้ร้อยละ 100 
ซึ่งเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

๒๗.๑๓ การใหค้ะแนนผลการประเมินโครงการ 
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results) 
 

การ
ประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

  ความสอดคล้อง 
      (Relevance) 

a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก 
b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน 
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

a 
ประสทิธผิล          

 (Effectiveness) 
a : บรรลุวตัถุประสงคม์ำกกว่ำ 80% ของแผนทีว่ำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงคม์ำกกวำ่ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลุวตัถุประสงค์นอ้ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 
      ประสทิธภิาพ                        

 (Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธิภำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธภิำพ 

a 
     ผลกระทบ 
      (Impact) 

a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อม ทีส่่งผลกระทบในเชิงบวก 
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำ และผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 
    ความยั่งยืน 
  (Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหำแต่มีโอกำสพัฒนำและแก้ไขให้ย่ังยืนได้ 
c : ไม่อำจด ำเนินกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ 

a 

Overall Rating A 
 

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ 
A – พึงพอใจมำกท่ีสุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผลทั้ง  
5 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ 
ผลกระทบ และควำมยั่งยืน อยู่ในระดับ a ทั้งหมด โดยมี
รำยละเอียด ดังนี้ 

 ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 
1) กำรซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรหอประชุมโรงอำหำร 

อำคำรประกอบของสถำนศึกษำให้มีควำมม่ันคงแข็งแรง 
ปลอดภัย มีบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นกำรสร้ำงสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ที่มีคุณภำพ รวมถึงสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
ในยุทธศำสตร์ที่ ๕.๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคม  
แห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้ ยังสอดคล้อง
กับมำตรฐำนกำรศึกษำ ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 2) กลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำร

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

หน่วย: บำท 
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จัดกำร ซึ่งกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรโรงอำหำรและ 
โรงหุงต้มเป็นกำรพัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและอำคำร
สถำนที่ให้มีควำมแข็งแรง ปลอดภัย และสวยงำม 

3) กลยุทธ์ของส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  
ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำร
และผู้ด้อยโอกำสโดยเน้นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน และมำตรฐำนกำรศึกษำ ข้อที่ 2  
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำสโดยเน้นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน ซึ่งโรงเรียนน่ำนปัญญำนุกุล จังหวัดน่ำน 
มีส่วนร่วมพิจำรณำและจัดท ำรำยละเอียดงบปรับปรุง
พัฒนำที่จ ำเป็นเร่งด่วน และสำมำรถพิจำรณำด ำเนิน
โครงกำรปรับปรุงพัฒนำให้แล้วเสร็จได้เอง 

4) กำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำร 
ซึ่งมีกำรซื้อครุภัณฑ์และกำรจ้ำงแรงงำนสอดคล้องกับ
โครงกำรภำยใต้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำล  
ที่เห็นชอบให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 
2555 เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2552 ทีก่ระตุ้นให้มีกำร
จ้ำงแรงงำน รวมถึงกำรใช้จ่ำยในประเทศ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในอนำคต 

5) โครงกำรดังกล่ำวตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำในเขตพ้ืนที่
จงัหวัดน่ำน และเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์จำก
กำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหอประชุมโรงอำหำร โรงหุงต้ม
ให้มีควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะในกำรประกอบอำหำร
ให้กับนักเรียนและบุคลำกรในกำรรับประทำนอำหำร  
 

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
          ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร  

เนื่องจำกกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถด ำเนินงำน
ได้ตำมเป้ำหมำย คือ โรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล ได้อำคำรเรียน
อำคำรประกอบที่มีสภำพดี สะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปลอดภัย แข็งแรง และสวยงำม จำกกำร 

ด ำเนินงำนเปลี่ยนหลังคำและทำสีอำคำรใหม่ ที่เป็นไปตำม
สัญญำและรูปแบบรำยกำรที่ตั้งไว้ทุกประกำร พร้อมทั้ง 
มีบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนในกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์
ชุมชนและกำรประสำนควำมร่วมมือที่ดีกับหน่วยงำน
ภำยนอกที่มำขอใช้บริกำรอำคำรสถำนที่ของโรงเรียน  

 

ผลผลติ แผนงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
ปรับปรุง
หลังคำอำคำร
เรียนอำคำร
ประกอบ 

เปลี่ยนหลังคำเป็น
เมทัลชีทให้สำมำรถ
ป้องกันหลังคำรั่วได ้

ได้หลังคำที่ท ำจำก
เมทลัชีท ซึ่งสำมำรถ
ป้องกันหลังคำรั่ว

เวลำฝนตกได ้
ปรับปรุงอำคำร
ให้มีสภำพดี 
สวยงำม 

ทำสีอำคำรดังกล่ำว
ทั้งหลัง 

ทำสีอำคำรดังกล่ำว
ทั้งหลัง 

สร้ำงสัมพันธ์
ชุมชน 

ประสำนควำม 
ร่วมมือท่ีดีกับ

หน่วยงำนภำยนอก
ที่มำขอใช้บริกำร 

ประสำนควำม
ร่วมมือท่ีดีกับ

หน่วยงำนภำยนอก
ที่มำขอใช้บริกำร 

ที่มา: โรงเรียนน่ำนปญัญำนุกลู อ ำเภอภูเพยีง จังหวัดน่ำน 
 

 

ภาพถ่ายก่อนด าเนินการ 
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นอกจำกนี้ โรงเรียนดังกล่ำวมีบุคลำกรและ
นักเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น 374 คน แบ่งเป็น 1) บุคลำกร  
ครู/พนักงำนรำชกำร จ ำนวน 56 คน 2) นักเรียนที่มี 
ควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ จ ำนวน 284 คน และ  
3) นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน จ ำนวน  
34 คน ได้รับผลประโยชน์จำกกำรปรับปรุงหลังคำ 
และทำสีโรงอำหำรและโรงหุงต้มดังกล่ำว 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่ท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนใน 
เชิงปริมำณและคุณภำพโดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำรและด้ำนกำรเบิกจ่ำย
เงินกู้ของโครงกำร ดังนี้ 

  1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 

ขอบเขตงาน แผน ผล 
1. เตรียม
โครงกำร
และขอ
อนุมัติ
โครงกำร 

จัดเตรียมรำยละเอียดและ
น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรงำนกำรศึกษำ
พิเศษพิจำรณำอนุมัติ
จัดสรรเงินกู้โครงกำร 

- ได้รับอนุมตัิจัดสรร
เงินกู้ เมื่อวันท่ี 3 
กุมภำพันธ ์2558 

2. กำร
เลือกผูร้ับ
จ้ำง 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และขั้นตอนกำรสอบ
รำคำจ้ำง 

ร้ำน ส.อลมูิเนียม 

3. 
กิจกรรม
จัดหำ
ครุภณัฑ ์

- ค่ำรื้อถอนหลังคำเก่ำ 
895 ตร.ม. 

- ค่ำรื้อถอนหลังคำเก่ำ 
895 ตร.ม. 

- แผ่นเมทัลชีท  
895 ตร.ม. 

- แผ่นเมทัลชีท  
895 ตร.ม. 

- ตะปูเกลียว 100 ถุง - ตะปูเกลียว 100 ถุง 
- ฝ้ำเพดำนยิปซัม่บอรด์ 
9 มม. 720 ตร.ม. 

- ฝ้ำเพดำนยิปซั่มบอร์ด 
9 มม. 720 ตร.ม. 

- ทำสีฝ้ำเพดำน 720 ตร.ม. - ทำสีฝ้ำเพดำน 720 ตร.ม. 
ที่มา: โรงเรียนน่ำนปญัญำนุกลู อ ำเภอภูเพยีง จังหวัดน่ำน 

2) ด้านระยะเวลาการด าเนนิโครงการ  
    หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จเรียบร้อย

คิดเป็นร้อยละ 100 โดยอำคำรโรงอำหำรและโรงหุงต้ม
ดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ 
ก ำหนดไว้ในสัญญำ ทั้งนี้ ได้เปิดใช้งำนอำคำรดังกล่ำวแล้ว  

ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถป้องกัน
หลังคำรั่วเวลำฝนตกได้ รวมถึงสำมำรถใช้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 
ของนักเรียนและของบุคคลภำยนอกที่มำขอใช้บริกำรได้
ตำมปกติ นอกจำกนี้ อำคำรดังกล่ำวยังมีควำมสวยงำม 
แข็งแรง และปลอดภัย โดยระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 
ส่งมอบครุภัณฑ์ตำมสัญญำ จ ำนวน 90 วัน แตผู่้รับจ้ำง
สำมำรถด ำเนินกำรได้เร็วกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน  
18 วัน ดังนี ้

 

กิจกรรม 
แผน ผล 

เริ่ม – เสรจ็ จ านวน 
(วัน) 

เริ่ม – เสรจ็ จ านวน 
(วัน) 

ปรับปรุง
อำคำร 

23 ก.พ. – 
 24 เม.ย. 58 

60 23 ก.พ. – 
 6 เม.ย. 58 

42 

- รื้อหลังคำและ
ติดตั้งหลังคำ
หอประชุม 
โดยใส่แผ่น
เมทัลชีทให้
แล้วเสร็จ 

23 ก.พ. – 
 15 ม.ีค. 58 

20 23 ก.พ. – 
 9  มี.ค. 58 

16 

- ทำสีภำยใน 
ภำยนอก
หอประชุม 
โรงอำหำรและ
ทำสีโรงหุงตม้
ทั้งหมด พร้อม
ทั้งท ำควำม
สะอำด 

15 ม.ีค. – 
  24 เม.ย. 58 

40 9 ม.ีค. – 
 6 เม.ย. 58 

26 

ที่มา: โรงเรียนนำ่นปัญญำนุกูล อ ำเภอภูเพยีง จังหวัดน่ำน 

3) ค่าใช้จ่ายโครงการ 
    จำกผลกำรพิจำรณำสอบรำคำโครงกำรปรับปรุง

โรงอำหำรและโรงหุงต้มของโรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูล  
ได้ผู้รับจ้ำงที่เสนอรำคำต่ ำที่สุด จ ำนวน 624,400 บำท 
จำกวงเงินลงทุนโครงกำร จ ำนวน 900,000 บำท ดังนี้ 

 

เงินกู้ไทยเข้มแข็ง 2555 แผน (บาท) ผล (บาท) 

ค่ำปรับปรุงอำคำรเรยีน
อำคำรประกอบ 

900,000 624,400 

ที่มา: โรงเรียนน่ำนปญัญำนุกลู อ ำเภอภูเพยีง จังหวัดน่ำน 
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4) ด้านแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน 
    เมื่อพิจำรณำจำกประสิทธภิำพด้ำนกำรเบิกจ่ำย

เงินกู้ หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้เบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 
624,400 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีแผนกำร
เบิกจ่ำยเงินแบ่งออกเป็น 2 งวด กล่ำวคือ ในเดือนมีนำคม 
2558 เบิกจ่ำยร้อยละ 40 หรือจ ำนวน 249,760 บำท 
และเดือนเมษำยน 2558 เบิกจ่ำยร้อยละ 60 หรือจ ำนวน 
374,640 บำท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำร
เบิกจ่ำยเงินพบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำม
แผนที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

 

การเบิกจ่ายเงิน มี.ค. 58 เม.ย. 58 
1 รื้อหลังคำและตดิตั้ง

หลังคำหอประชุม 
โดยใส่แผ่นเมทลัชีท
ให้แล้วเสร็จ 

แผน 249,760 - 

ผล 249,760 - 
2 ทำสีภำยในและ 

ภำยนอกหอประชุม
โรงอำหำรและทำสี
โรงหุงต้มทั้งหมด 
พร้อมท้ังท ำควำม
สะอำด 

แผน - 374,640 

ผล - 374,640 

 รวม 249,760 374,640 
ที่มา: โรงเรียนน่ำนปญัญำนุกลู อ ำเภอภูเพยีง จังหวัดน่ำน 
 

 

 
 

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงและผลลัพธ์ทำงอ้อมจำก
โครงกำร รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำร
ดังกล่ำว ดังนี้ 
 - ผลกระทบทางตรงท่ีเกิดจากโครงการ 
   1) หลังคำโรงอำหำรของโรงเรียนไม่รั่วเวลำ
เกิดฝนตก โรงเรียนมีอำคำรหอประชุมโรงอำหำรอยู่ใน
สภำพดี สวยงำม สะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีควำม
มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  

  2) บุคลำกรและนักเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น 374 คน 
รวมถึงบุคคลภำยนอกที่มำขอใช้บริกำรได้รับประโยชน์
โดยตรงจำกกำรใช้พ้ืนที่ดังกล่ำวจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ 
   3) อำคำรโรงหุงต้มมีควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะ
เหมำะแก่กำรประกอบอำหำรให้กับนักเรียนและบุคลำกร
ที่เข้ำมำรับประทำนอำหำรเนื่องจำกสีเดิมเก่ำหลุดลอก 
ส่งผลให้ผู้รับบริกำรมีสุขภำพที่ดี 

  4) กำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่จังหวัดน่ำนมีจ ำนวน
เพ่ิมมำกข้ึน ซึ่งแรงงำนที่ด ำเนินกำรรื้อหลังคำและติดตั้ง
หลังคำอำคำรหอประชุมโดยใส่แผ่นเมทัลชีทเป็นแรงงำน
ชำยจ ำนวน 18 คน และแรงงำนทำสีภำยในและภำยนอก
หอประชุมโรงอำหำรและทำสีโรงหุงต้มทั้งหมดจนครบ
รูปแบบและรำยกำรทุกประกำรพร้อมทั้งท ำควำมสะอำด
บริเวณท่ีปรับปรุงซ่อมแซมเป็นแรงงำนหญิงจ ำนวนกว่ำ 
10 คน ส่งผลให้แรงงำนในพื้นที่มีรำยได้เพ่ือจับจ่ำย    
ใช้สอยมำกขึ้น  
 - ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ 
   1) อำคำรหอประชุม โรงอำหำร มีบรรยำกำศ
ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
บนหอประชุม 
   2) สำมำรถสร้ำงสัมพันธ์ชุมชนที่ดี และ
ประสำนควำมร่วมมือที่ดีกับหน่วยงำนภำยนอกที่เข้ำมำ
ใช้บริกำรอำคำรหอประชุมโรงอำหำร ท ำให้ประชำชน  
ในพ้ืนที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน เกิดควำมม่ันคงทำงด้ำน
สังคม 

ภาพถ่ายหลังด าเนินการ 
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ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 

ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ
และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำร
เสร็จสิ้น 

          ระยะที่ 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรปรับปรุง

ซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์ตลอดช่วงอำยุ
กำรใช้งำน ทั้งนี้ โรงเรียนเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
ในกำรบ ำรุงรักษำโครงกำร อย่ำงไรก็ดี โครงกำรดังกล่ำว
ไดม้ีกำรรับประกันคุณภำพเป็นระยะเวลำ 2 ปี หำกเกิด
กำรช ำรุดบกพร่องหรือขัดข้องไม่เป็นไปตำมสัญญำ 
บริษัท ส.อลูมิเนียม จะเข้ำมำดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง
อำคำรดังกล่ำวต่อไป ซึ่งปัจจุบัน (14 มีนำคม 2559) 
โครงกำรดังกล่ำวยังไม่เคยประสบปัญหำใด ๆ  

ระยะที่ 2 ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป 
หำกอำคำรดังกล่ำวเกิดประสบปัญหำหรือต้องกำร

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร โรงเรียนยังคงเป็นหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินงำนบ ำรุงรักษำอำคำรโดยใช้
งบจำกเงินบริจำคท่ีได้จำกผู้มีจิตศรัทธำและเงินอุดหนุน     
ที่รัฐบำลจัดสรรให้ตำมรำยหัวนักเรียนปีละประมำณ 
350,000 บำท ซ่ึงท ำให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปได้ง่ำย 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ: A - พอใจมากที่สุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายหลังด าเนินการ 

แผนภาพผลการประเมินโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 
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๒๗.๑๔ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำกท่ีสุด 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

1. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรม
และวิธีกำรด ำเนิน
โครงกำรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์นโยบำย
และกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคญั 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

1) แผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 
– 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ ๕.๒ ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำคนสูส่ังคมแห่ง
กำรเรียนรูต้ลอดชีวติอยำ่งยั่งยนื และยังสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเปน็สงัคมแห่งกำรเรยีนรู้  
2) กลยุทธ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  
3) กลยุทธ์ของส ำนักบรหิำรงำนกำรศึกษำพิเศษท่ี 6 และมำตรฐำน
กำรศึกษำ ข้อที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำรจดักำรศึกษำส ำหรับเด็ก
พิกำรและผู้ด้อยโอกำส โดยเน้นกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วน  
4) กำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุง ซอ่มแซมอำคำร ซึ่งมีกำรซื้อครุภัณฑ์
และกำรจ้ำงแรงงำนสอดคล้องกับโครงกำรภำยใต้มำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบำลที่เห็นชอบให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อกระตุ้นกำรใช้จ่ำยในประเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในอนำคต 

2. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำร
เปรียบเทยีบผลผลิตที่
ได้รับกับเป้ำหมำยของ
โครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถด ำเนนิงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ 
โรงเรียนนำ่นปัญญำนุกูล ได้อำคำรเรียนอำคำรประกอบท่ีมสีภำพดี 
สะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย แข็งแรง และสวยงำม จำก
กำรด ำเนินงำนเปลี่ยนหลังคำและทำสีอำคำรใหม่ทีเ่ป็นไปตำมสัญญำ
และรูปแบบรำยกำรที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร พร้อมทั้งมีบรรยำกำศที่
เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรยีนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรยีน 
รวมถึงเป็นกำรสร้ำงสัมพันธ์ชุมชนและกำรประสำนควำมร่วมมือท่ีดี
กับหน่วยงำนภำยนอกท่ีมำขอใช้บริกำรอำคำรสถำนท่ีของโรงเรียน 

3. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำม
เหมำะสมของปัจจัยที่จะ
ท ำให้โครงกำรส ำเรจ็
ตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ในเชิงปริมำณและ
คุณภำพ เช่น ต้นทุนของ
โครงกำร ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน และ
ผลผลติที่ไดร้ับจำกกำร
ด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

1) หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคิด
เป็นร้อยละ 100 โดยอำคำรโรงอำหำรและโรงหุงต้มดังกลำ่วมี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ   
ทั้งนี้ ได้เปิดใช้งำนอำคำรดังกล่ำวแล้ว ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสำมำรถป้องกันหลังคำรั่วเวลำฝนตกได้ รวมถึงสำมำรถ
ใช้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของนักเรียนและของบุคคลภำยนอกท่ีมำขอใช้
บริกำรได้ตำมปกติ  
2) อำคำรดังกล่ำวยังมีควำมสวยงำม แข็งแรง และปลอดภัย โดย
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรส่งมอบครุภณัฑ์ตำมสญัญำ จ ำนวน 90 
วัน แต่หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรสำมำรถด ำเนนิกำรได้เร็วกว่ำแผนที่
ก ำหนดไว้ จ ำนวน 18 วัน  
3) เมื่อพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรได้เบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 624,400 บำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบแผนและผลกำรเบิกจ่ำยเงิน
พบว่ำ โครงกำรมีกำรเบิกจ่ำยเงินเป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนดไว ้
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หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

4. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยโครงกำรใน
ภำพรวมหรือในระดบัท่ี
ก ำหนดไว้หรือไม่ ท้ังใน
แง่ของผลลัพธ์ทำงตรง 
ผลลัพธ์ทำงอ้อมจำก
โครงกำรและผลกระทบ
ที่มีต่อเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

ผลกระทบแบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 
1) หลังคำโรงอำหำรของโรงเรียนน่ำนปัญญำนุกลูไม่รั่วเวลำเกดิฝน
ตก โรงเรยีนมีอำคำรหอประชุมโรงอำหำรอยู่ในสภำพดี สวยงำม 
สะอำดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีควำมมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  
มีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 
บนหอประชุม โดยบุคลำกรและนกัเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น 374 คน 
รวมถึงบุคคลภำยนอกท่ีมำขอใช้บริกำรได้รับประโยชน์โดยตรง 
จำกกำรใช้พื้นที่ดังกล่ำวในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ  
2) เป็นกำรเพิม่ควำมสะอำดให้อำคำรโรงหุงตม้ และเพิ่มสุขลักษณะ
ทีถู่กต้องในกำรประกอบอำหำรใหก้ับนักเรียนและบุคลำกรที่เข้ำมำ
รับประทำนอำหำร อีกทั้งยังสำมำรถสร้ำงสัมพันธ์ชุมชนที่ดี  
และประสำนควำมร่วมมือท่ีดีกับหน่วยงำนภำยนอกท่ีเข้ำมำใช้
บริกำรอำคำรหอประชุมโรงอำหำร ท ำให้ประชำชนในพ้ืนท่ีมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เกดิควำมมั่นคงทำงด้ำนสังคม 
3) กำรจ้ำงงำนในพ้ืนท่ีจังหวัดน่ำนเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งแรงงำนท่ี
ด ำเนินกำรรื้อหลังคำและติดตั้งหลงัคำอำคำรหอประชุมโดยใส ่
แผ่นเมทลัชีทเป็นแรงงำนชำยจ ำนวน 18 คน และแรงงำนทำสี
ภำยในและภำยนอกหอประชุมโรงอำหำรและทำสีโรงหุงต้มทั้งหมด
จนครบรูปแบบและรำยกำรทุกประกำรพร้อมท้ังท ำควำมสะอำด
บริเวณที่ปรับปรุงซ่อมแซมเป็นแรงงำนหญิงจ ำนวนกว่ำ 10 คน 
ส่งผลให้แรงงำนในพ้ืนท่ีมีรำยได้เพื่อจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น  

5. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลัง
จำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว 
จะมีกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรต่อไปอย่ำงไร มี
หน่วยงำนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินโครงกำรและ
บ ำรุงรักษำโครงกำรให้
สำมำรถด ำเนินกำร
ต่อไปได้ รวมถึงผลผลิต
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
หรือสิ่งท่ีไดร้ับจำก
โครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน
อำคำรประกอบได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ตรงตำม
วัตถุประสงค์ตลอดช่วงอำยุกำรใช้งำน ทั้งนี้ โรงเรียนน่ำนปัญญำนุกลู
เป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลักในกำรบ ำรุงรักษำโครงกำร อย่ำงไรกด็ ี
โครงกำรดังกล่ำวได้มีกำรรับประกนัคุณภำพเป็นระยะเวลำ 2 ปี 
หำกเกิดกำรช ำรุดบกพร่องหรือขัดข้องไม่เป็นไปตำมสัญญำ  
บริษัท ส.อลูมเินียม จะเข้ำมำดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงอำคำร
ดังกล่ำวต่อไป ซึ่งปัจจุบัน (14 มนีำคม 2559) โครงกำรดังกล่ำว 
ยังไม่เคยประสบปญัหำใด ๆ และหลังจำกช่วงประกันผลงำน  
หำกอำคำรดังกล่ำวเกิดประสบปัญหำหรือต้องกำรปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำร โรงเรียนน่ำน-ปัญญำนุกูลยงัคงเป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลกั
ในด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำอำคำรโดยใช้งบจำกเงินบริจำคที่ได้จำกผู้มี
จิตศรัทธำและเงินอุดหนุนที่รัฐบำลจัดสรรให้ตำมรำยหัวนักเรียนปีละ
ประมำณ 350,000 บำท ซึ่งท ำให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปได้ง่ำย 
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๒๗.๑๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ  
เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จจะช่วยให้โรงเรียน 

น่ำนปัญญำนุกูลได้รับผลประโยชน์ ดังนี้ 
1) หลังคำโรงอำหำรของโรงเรียนไม่รั่วเวลำเกิด    

ฝนตก โรงเรียนมีอำคำรหอประชุมโรงอำหำรอยู่ในสภำพดี 
สวยงำม สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีควำมมั่นคงแข็งแรง
และปลอดภัย ซึ่งสำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ นอกจำกนี้ ยังมี
บรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนในกำรจัดกิจกรรม
ต่ำง ๆ บนหอประชุม ซึ่งเป็นกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำคำรและสถำนที่ 
และแหล่งเรียนรู้ 

2) บุคลำกรและนักเรียนจ ำนวนทั้งสิ้น 374 คน 
รวมถึงบุคคลภำยนอกท่ีมำขอใช้บริกำรได้รับประโยชน์
โดยตรงจำกกำรใช้พ้ืนที่ดังกล่ำวจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนดนตรีและนำฏศิลป์ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นกำร
ส่งเสริมให้คนพิกำรในเขตพ้ืนที่บริกำรให้ได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 

3) อำคำรโรงหุงต้มมีควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะ
เหมำะแก่กำรประกอบอำหำรให้กับนักเรียนและบุคลำกร 
ที่เข้ำมำรับประทำนอำหำรเนื่องจำกสีเดิมเก่ำหลุดลอก    
ส่งผลให้ผู้รับบริกำรมีสุขภำพที่ดี 

 

 
 

4) กำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่จังหวัดน่ำนมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น 
ซึ่งแรงงำนท่ีด ำเนินกำรรื้อหลังคำและติดตั้งหลังคำอำคำร
หอประชุมโดยใส่แผ่นเมทัลชีทเป็นแรงงำนชำยจ ำนวน  
18 คน และแรงงำนทำสีภำยในและภำยนอกหอประชุม 

โรงอำหำรและทำสีโรงหุงต้มทั้งหมดจนครบรูปแบบและ
รำยกำรทุกประกำรพร้อมทั้งท ำควำมสะอำดบริเวณ          
ที่ปรับปรุงซ่อมแซมเป็นแรงงำนหญิงจ ำนวนกว่ำ 10 คน  
ส่งผลให้แรงงำนในพ้ืนที่มีรำยได้เพ่ือจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น  

5) สำมำรถสร้ำงสัมพันธ์ชุมชนที่ดี และประสำน
ควำมร่วมมือที่ดีกับหน่วยงำนภำยนอกที่เข้ำมำใช้บริกำร
อำคำรหอประชุมโรงอำหำร ท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดควำมมั่นคงทำงด้ำนสังคม ซึ่งเป็น 
กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรมีส่วนร่วมเครือข่ำย 
ทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 

๒๗.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ 
บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำร คือ 

โรงเรียนน่ำนปัญญำนุกูลมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรที่มี
ประสิทธิภำพที่ดี ท ำให้โครงกำรมีผลกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จ
เร็วกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ กล่ำวคือ มีกำรวำงแผน เตรียมกำร 
และประสำนงำนที่ดจีำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน  

๒๗.๑๗ ข้อเสนอแนะ     
ในกำรสอบรำคำจ้ำง หำกมีวงเงินเหลือจ่ำยควรให้

โรงเรียนสำมำรถขอใช้เงินเหลือจ่ำยดังกล่ำวได้เพ่ือน ำไป
พัฒนำปรับปรุงโรงเรียนต่อไป เนื่องจำกโรงเรียนน่ำน-ปัญญำนกุูล
มีควำมประสงค์ท่ีจะด ำเนินโครงกำรบ้ำนฝึกทักษะส ำหรับ
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ และโครงกำรกำร
โรงแรมส ำหรับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 
 
 

 
 

 

ภาพการลงพื้นที่ตดิตามโครงการ 

ภาพถ่ายหลังด าเนินการ 
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๒๘. โครงการปรับปรุงอาคาร วิทยาลยัการอาชีพแม่สอด 

 
 

 

 

 

 

๒๘.๑ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ: วิทยำลยัเทคนิคแม่สอด 
อำชีวศึกษำจังหวัดตำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

๒๘.๒ ความเป็นมาของโครงการ 
ตำมท่ีวิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอด ได้รับงบประมำณ

ส ำหรับปรับปรุงหอประชุมอำคำรอ ำนวยกำร ให้อยู่ในสภำพ
ที่ดีและมีรูปแบบที่สวยงำมเหมำะสมน่ำใช้งำน แต่อำคำร
อ ำนวยกำรก่อสร้ำงมำนำนหลังคำเก่ำหมดอำยุกำรใช้งำน   
ท ำให้เกิดรอยรั่วภำยในอำคำร และอำจเกิดควำมเสียหำยแก่
ฝ้ำเพดำนที่ปรับปรุงใหม่ ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงเปลี่ยน
หลังคำอำคำรอ ำนวยกำรและอำคำรฝึกงำนช่ำงกลโรงงำน 

ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557  
มีกำรอนุมัติโครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ  
3 เดือนแรก ประจ ำปีงบประมำณ 2558 ให้กับ 5 หน่วยงำน 
ได้แก่ กระทรวงกลำโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนำคม กระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวง
สำธำรณสุข ภำยใต้กรอบวงเงิน 23,000 ล้ำนบำท        
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนและกระตุ้น
เศรษฐกิจในระยะสั้น โดยวิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอดได้รับ
จัดสรรงบประมำณโครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะ 3 เดือนแรก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 โครงกำร
พัฒนำศักยภำพและควำมพร้อมสถำนศึกษำเพื่อกำรผลิต 
และพัฒนำก ำลังคนอย่ำงมีคุณภำพ ค่ำปรับปรุงอำคำร    
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำที่ช ำรุด ให้มีสภำพคงทน สวยงำม  
 
 

๒๘.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้ 
- วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 

1,332,000 บำท และวงเงินลงทุนตำมสัญญำจ้ำง 
959,000 บำท 

- แหล่งเงินกู้: โครงกำรภำยใต้พระรำชก ำหนดให้
อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (โครงกำรภำยใต้
แผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 2555) โครงกำรตำมมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2558 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 
2557 โครงกำรพัฒนำศักยภำพและควำมพร้อมสถำนศึกษำ
เพ่ือกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอย่ำงมีคุณภำพ ค่ำปรับปรุง
อำคำร เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำที่ช ำรุดให้มีสภำพคงทน 
สวยงำม 

๒๘.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยของทรัพย์สิน    

ทำงรำชกำร  
2) เพื่อให้อำคำรอ ำนวยกำรและอำคำรฝึกงำนช่ำงกล

โรงงำนได้ใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่ 
3) เพื่อเป็นกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในวิทยำลัย  

กำรอำชีพแม่สอดให้เกิดควำมสวยงำม 

๒๘.๕ ลักษณะโครงการ: โครงกำรปรับปรุงอำคำร        
งำนปรับปรุงเปลี่ยนหลังคำหอประชุม และงำนปรับปรุง
เปลี่ยนหลังคำโรงฝึกปฏิบัติกำร  

๒๘.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ 
ปรับปรุงอำคำรตำมแบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ณ 

วิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอด เลขท่ี 619 หมู่ 10 ต ำบลแม่ปะ 
อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก จ ำนวน 2 อำคำร ประกอบด้วย  

1) อำคำรหอประชุม (อำคำรอ ำนวยกำร) 
2) โรงฝึกปฏิบัติกำร 

 
 
 
 
 

ภาพหลังด าเนินโครงการ 
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๒๘.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ 
     ระยะเวลำด ำเนินโครงกำรตำมสัญญำจ้ำงก ำหนดไว้

จ ำนวน 60 วัน (ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558 –  
16 เมษำยน 2558) แต่มีกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 
14 วัน โดยได้ด ำเนินงำนแล้วเสร็จในวันที่ 30 เมษำยน 
2559 รวมระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 74 วัน 

๒๘.๘ ผู้รับจ้าง: ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ชนำธิป ซัพพลำย 
(1992) 

๒๘.๙ เลขที่สัญญา: สัญญำเลขท่ี S006/2558 ลงวันที่                 
13 กุมภำพันธ์ 2558 

๒๘.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: ใช้วิธีสอบรำคำ ตำมระเบียบ
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 20 คือ กำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีสอบรำคำ 
ได้แก่ กำรซื้อหรือกำรจ้ำงครั้งหนึ่ง ซึ่งมีรำคำเกิน 100,000 บำท 
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บำท 

๒๘.๑๑ ผู้ควบคุมงาน 
1) นำยพงษ์ศักดิ์  พันธุ์ศิริ ครูช ำนำญกำร (ครู คศ. 2) 
2) นำยชำญชัย สมบูรณ์   ครูช ำนำญกำร (ครู คศ. 2) 
3) นำยสมบัติ วงค์กัน     พนักงำนรำชกำร 

    

 

๒๘.๑๒  ผลการเบิกจ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: วิทยำลัยกำรอำชีพแมส่อด อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงอาคาร วทิยาลัยการอาชีพแม่สอด 

โครงกำรมีวงเงินลงทุน จ ำนวน 959,000 บำท 
(รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) ระยะเวลำด ำเนินงำน 60 วัน     
มีแผนกำรเบิกจ่ำย จ ำนวน 1 งวด โดยก ำหนดวันที่  
แล้วเสร็จคือวันที่ 16 เมษำยน 2558 แต่ผู้รับจ้ำง
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จและส่งมอบงำนวันที่ 30 เมษำยน 
2558 ซึ่งล่ำช้ำกว่ำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 14 วัน 

หน่วยงำนได้มีกำรมีหักค่ำปรับกำรส่งมอบงำน
ล่ำช้ำ จ ำนวน 13,426 บำท คงเหลือวงเงินเบิกจ่ำยรวม
ทั้งสิ้น 945,574 บำท โดยด ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2558 
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๒๘.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ  
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results) 
 

การ
ประเมินผล 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

b 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

a 

Overall Rating A 
  

โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ในระดับ   
A – พอใจมำกที่สุด โดยมีคะแนนกำรประเมินผล 5 ด้ำน 
คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และควำมยั่งยืน
อยู่ในระดับ a ส ำหรับด้ำนประสิทธิภำพอยู่ในระดับ b     
ซึ่งมีรำยละเอียดผลกำรประเมินแต่ละด้ำน ดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance) 
ได้คะแนน a : กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 
1) โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 

3 เดือนแรก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 เพ่ือกระตุ้น 
กำรใช้จ่ำยในประเทศและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภำย  
ใน ประเทศ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
ของประเทศไทยในอนำคต 

2) ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ นโยบำยที่ 1 มุ่งสร้ำง/ผลิตก ำลังคนอำชีวศึกษำ 
ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ยุทธศำสตร์ที่ 
4 สร้ำงระบบกำรจูงใจให้เกิดกำรตัดสินใจเข้ำศึกษำต่อ
อำชีวศึกษำ 

3) กำรประกันคุณภำพภำยในส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตัวบ่งชี้ที่ 3.8 ระดับ
คุณภำพในกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อมภูมิทัศน์
ของสถำนศึกษำและกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำนและศูนย์วิทยบริกำร 

4) ยุทธศำสตร์วิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอด ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปฏิรูปด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
แผนยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยใน
สถำนศึกษำ กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนำอำคำรสถำนที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติกำร และโรงฝึกงำนของสถำนศึกษำ 

 
ผลการประเมินด้านประสิทธิผล(Effectiveness) 

ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์โครงกำร 

ได้พิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรทีก่ ำหนดไว้ ซึ่งกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ สำมำรถด ำเนินกำร
ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคำหอประชุม และงำนปรับปรุง 
เปลี่ยนหลังคำโรงฝึกปฏิบัติกำรแล้วเสร็จ สำมำรถป้องกัน
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สิทนทำงรำชกำร และเป็น
กำรปรับภูมิทัศน์ภำยในวิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอดให้มี
ควำมสวยงำม  

 

ภาพระหว่างด าเนินโครงการอาคารโรงฝึกปฏิบัติงาน 
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ตัวชี้วัด แผนงาน ผลการด าเนินงาน 
งำนปรับปรุง
เปลี่ยนหลังคำ  

หลังคำอำคำร
หอประชุม  

(อำคำรอ ำนวยกำร) 
จ ำนวน 1 หลัง 

หลังคำอำคำร
หอประชุม  

(อำคำรอ ำนวยกำร) 
จ ำนวน 1 หลัง 

หลังคำโรงฝึก
ปฏิบัติกำร  

จ ำนวน 1 หลัง 

หลังคำโรงฝึก
ปฏิบัติกำร  

จ ำนวน  1 หลัง 
ที่มา: วิทยำลัยกำรอำชีพแมส่อด อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

 
1)  ด้านผลผลิตของโครงการ  

 กำรเลือกหลังคำแบบเมทัลชีท ที่มีควำมคงทน  
แข็งแรงแทนกำรใช้หลังคำกระเบื้องท ำให้อำยุกำรใช้งำน
ของหลังคำยำวนำนขึ้นและสะดวกต่อกำรดูแลรักษำ 
รวมทั้งกำรติดตั้งอลูมิเนียมฟอยล์เพ่ือช่วยป้องกัน      
ควำมร้อนให้กับอำคำรฝึกปฏิบัติงำน  

2)  ด้านการรองรับการใช้งานของบุคลากรและ
นักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 
     ปัจจุบันวิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอดมีบุคลำกร
จ ำนวน 82 คน นักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวช.) จ ำนวน 1,293 คน และนักศึกษำหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) จ ำนวน 481 คน      
รวมทั้งสิ้น 1,856 คน คำดว่ำในอนำคตมีแนวโน้มในกำร  
ใช้งำนอำคำรด ำนวยกำรเพ่ิมมำกขึ้นเพ่ือเป็นสถำนที่ในกำร
ปฏิบัติงำนและโรงฝึกปฏิบัติกำรในกำรเรียนกำรสอน 
รวมทั้งใช้เป็นสถำนที่จัดกิจกรรมต่ำงๆ ของวิทยำลัยกำร
อำชีพแม่สอด 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน  
ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ 

     โดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำที่
ใช้ด ำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้  พบว่ำโครงกำรมี
ควำมล่ำช้ำกว่ำแผนเล็กน้อย กำรใช้งบประมำณและ
ระยะเวลำ บำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพ 

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 

ขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ 

แผน ผล 

1) เตรียม
โครงกำรและ  
ขออนุมัติโครงกำร 

จัดเตรียม
รำยละเอียดและ

น ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำอนุมัติ

โครงกำร 

ได้รับจัดสรร
งบประมำณ  

วงเงิน 1,332,000 
บำท 

2) กำรคัดเลือก
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียม
รำยละเอียดและ
ขั้นตอนกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงด้วยวิธี 
สอบรำคำเสนอ

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย
กำรอำชพีแม่สอด 
ขอควำมเห็นชอบ
และอนุมัติรำคำ
กลำง และแตง่ตั้ง
คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
ชนำธิป ซัพพลำย 

(1992) 
วงเงิน  

959,000 บำท 

3) ลงนำมใน
สัญญำจ้ำง 

เสนอผู้อ ำนวยกำร
วิทยำลัยกำรอำชีพ 
ลงนำมในสัญญำจำ้ง 

ลงนำมในสัญญำจำ้ง 
เมื่อวันที่ 

13 ก.พ. 58 
4) กำร
ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง 

ปรังปรุงหลังคำ
อำคำรหอประชุม  

(อำคำรอ ำนวยกำร) 
และหลังคำโรงฝึก

ปฏิบัติกำร 

ปรังปรุงหลังคำ
อำคำรหอประชุม  

(อำคำรอ ำนวยกำร) 
และหลังคำโรงฝึก

ปฏิบัติกำร  
ที่มา: วิทยำลัยกำรอำชีพแมส่อด อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 
 

ภาพเมื่อโครงการแล้วเสร็จ อาคารหอประชุม (อาคารอ านวยการ) 
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2) กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
ในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรมีรำยละเอียด ดังนี้  
 

งานหลัก งานย่อย 
ปรับปรุงเปลี่ยน
หลังคำหอประชุม 

- งำนรื้อถอนของเก่ำ  
- ติดตั้งหลังคำเหล็กรีดลอน พืน้ที่ 
1,013 ตำรำงเมตร 

ปรับปรุงเปลี่ยน
หลังคำโรงฝึก
ปฏิบัติงำน 

- งำนรื้อถอนของเก่ำ 
- ติดตั้งหลังคำเหล็กรีดลอนพร้อม
อลูมิเนียมฟอยล์กันควำมร้อน 0.47 
มิลลิเมตร พื้นที่ 1,178 ตำรำงเมตร 

 
3) ด้านระยะเวลาการด าเนนิโครงการ  
    หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรไดด้ ำเนินกำรแล้ว  

เสร็จเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยปรับปรุงเปลี่ยน
หลังคำหอประชุมอำคำรอ ำนวยกำรและหลังคำโรงฝึก
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ 
โดยใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงอำคำร 
จ ำนวน 74 วัน ซึ่งล่ำช้ำกว่ำตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 14 วัน 
เนื่องจำกผู้รับจ้ำงเริ่มเข้ำด ำเนินงำนล่ำช้ำ ดังนี้ 

 
กิจกรรม
ก่อสร้าง 

แผน ผล 
เริ่ม – เสร็จ จ านวน

วัน 
เริ่ม – เสร็จ จ านวน

วัน 
สัญญำ
จ้ำง 

16 ก.พ. 58  
– 

 16 เม.ย. 58 

60 16 ก.พ. 58  
– 

30 เม.ย. 59 

74 

 
4) ด้านแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน  
    กรอบวงเงินรวมของโครงกำร จ ำนวน 

959,000 บำท มีกำรหักค่ำปรับกรณีผู้รับจ้ำงส่งมอบงำน
ล่ำช้ำ คงเหลือวงเงินเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 945,574 บำท 

 
 
 
 
 
 
 

วงเงิน 
 (บาท) 

แผน ผล รายละเอียด 

959,000 
 

16    
เม.ย. 58 

25 
พ.ค. 
58 

- ส่งมอบงำน  
  เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 58 
  หักเงินค่ำปรับกรณีส่งงำนลำ่ชำ้  
  จ ำนวน 13,426 บำท 
- ตรวจรับงำนจ้ำง  
  เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 58 
- เบิกจ่ำยแล้วเสร็จ  
  เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 58 

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 945,574 บาท 
ที่มา: วิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอด อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

เมื่อพิจำรณำจำกประสิทธิภำพทำงด้ำนระยะเวลำ  
ที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ พบว่ำผู้รับ
จ้ำงส่งมอบงำนไม่เป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ
จ้ำง โดยส่งมอบงำนวันที่ 30 เมษำยน 2558 ล่ำช้ำกว่ำ
แผนที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 14 วัน ส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยเงิน 
ไม่เป็นไปตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงำนได้
ด ำเนินกำรเรียกค่ำปรับจำกผู้รับจ้ำง วันละ 959 บำท 
วงเงินรวม 13,426 บำท  
 

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่  
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม  ในระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำงและภำยหลังกำร
ด ำเนินโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว 

1) ผลลัพธ์ทางตรง 
       โครงกำรสำมำรถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
หรือเป้ำหมำยของโครงกำรได้เป็นอย่ำงดี กำรปรับปรุง
เปลี่ยนหลังคำอำคำรอ ำนวยกำรทดแทนหลังคำเดิมช่วยแก้
ปัญญำหลังคำรั่วซึม เนื่องจำกหลังคำเดิมซึ่งเป็นกระเบื้อง     
มีกำรใช้งำนมำนำน ท ำให้เกิดรอยรั่วซึมและสร้ำงควำมเสียหำย
ต่อทรัพย์สินภำยในอำคำร อีกทั้งพ้ืนที่อ ำเภอแม่สอด จังหวัด
ตำก เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกเยอะ และยำวนำน กำรเปลี่ยน
หลังคำอำคำรอ ำนวยกำรท ำให้ไม่เกิดปัญหำ น้ ำรั่วซึม 
รวมทั้งยังก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมท่ีสวยงำมของวิทยำลัย
กำรอำชีพแม่สอด 
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  กำรปรับปรุงเปลี่ยนหลังคำโรงฝึกปฏิบัติงำน             
ซึ่งเป็นสถำนที่ส ำหรับนักศึกษำใช้ในกำรฝึกปฏิบัติงำน   
กำรปรับปรุงเปลี่ยนหลังคำรวมทั้งกำรติดตั้งอลูมิเนียม
ฟอยล์กันควำมร้อน นอกจำกจะช่วยลดปัญหำน้ ำรั่วซึม 
แล้วยังช่วยเป็นกำรป้องกำรควำมร้อนในช่วงเวลำกลำงวัน  
  2) ผลลัพธ์ทางอ้อม 
      เมื่อพิจำรณำผลกระทบทำงอ้อมหลังโครงกำร
แล้วเสร็จพบว่ำ อำคำรอ ำนวยกำรนอกจำกจะใช้ประโยชน์
ในกำรเป็นสถำนที่ท ำงำนแก่บุคลกำรวิทยำลัยแล้ว  
ยังสำมำรถให้บริกำรแก่หน่วยงำนอ่ืนเข้ำมำใช้บริกำร
ส ำหรับเป็นสถำนที่จัดกำรประชุม จัดนิทรรศกำร หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ เป็นรำยได้เพ่ิมเติมส ำหรับวิทยำลัยกำร
อำชีพแม่สอดไว้ใช้ในกำรบ ำรุงรักษำอำคำรต่อไป 
     นอกจำกนี้ กำรด ำเนินโครงกำรปรับปรุงอำคำร
ยังเป็นกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนแรงงำนในพ้ืนที่ให้มีรำยได้
ส ำหรับกำรด ำรงชีพ เกิดกำรหมุนเวียนรำยได้ในพ้ืนที่มำกขึ้น 
 
ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ 
และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำร
เสร็จสิ้น 

โดยพิจำรณำจำกควำมต่อเนื่องของกำรใช้
ประโยชน์จำกผลผลิตของโครงกำรเมื่อโครงกำรแล้วเสร็จ 
  ระยะที่ 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
  เมื่อผู้รับจ้ำงด ำเนินงำนแล้วเสร็จและส่งมอบงำน
ตำมสัญญำแล้ว หำกมีกำรช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำย
เกิดข้ึน เนื่องจำกควำมบกพร่องของผู้รับจ้ำง เช่น กำรใช้
วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท ำงำนไม่เรียบร้อย ภำยในระยะเวลำ 
2 ปี ผู้รับจ้ำงหำ้งหุ้นสว่นจ ำกัด ชนำธิป ซัพพลำย (1992) 
จะเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแก้ไขให้เรียบร้อย  

   ระยะที่ 2 ช่วงหลังกำรประกันผลงำนเป็นต้นไป 
   วิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอด มีนักกำรภำรโรง 

ที่มีหน้ำที่ดูแลรักษำผลผลิตของโครงกำรให้อยู่ในสภำพดี
อยู่เสนอ และหำกเกิดควำมช ำรุดเสียหำยต่อผลผลิตของ
โครงกำร วิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอดมีงบประมำณประจ ำปี
ส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำ ซึ่งคำดว่ำโครงกำรจะมีควำมยั่งยืน
ในระยะยำว ซึ่งท ำให้โครงกำรได้ใช้ประโยชน์ตำม
วัตถุประสงค์ต่อไป 

๒๘.๑๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ ท ำให้วิทยำลัย   
กำรอำชีพแม่สอด บุคลำกรและนักศึกษำได้รับประโยชน์ ดังนี้ 

1) หลังคำอำคำรอ ำนวยกำรไม่รั่วซมึเมื่อเกิดฝนตก 
เนื่องจำกอำคำรอ ำนวยกำรและอำคำรโรงฝึกปฏิบัติงำนเป็น
สถำนที่ส ำหรับบุคลำกรและนักศึกษำใช้ในกำรเรียนกำรสอน
และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ กำรปรับปรุงเปลี่ยนหลังคำอำคำร
นอกจำกจะป้องกันควำมเสียหำยของทรัพย์สินของส่วน
รำชกำรแล้ว ยังท ำให้กำรใช้งำนอำคำรได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ 

2) ด้ำนทัศนียภำพและบรรยำกำศภำยในวิทยำลัย 
3) กำรปรับปรุงเปลี่ยนหลังคำอำคำร ท ำให้

อำคำรหอประชุมและโรงฝึกปฏิบัติงำนมีสภำพสวยงำม    
อยู่ในสภำพดี มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
อำคำรและสถำนที่เรียนรู้ ส่งผลต่อบรรยำกำศที่ดีในกำร
เรียนกำรสอน และดึงดูดในนักศึกษำมีควำมสนใจเข้ำมำ
ศึกษำในสถำนศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น 

4)  

 

ภาพการตรวจรับงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จ  
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สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: A – พอใจมากที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘.๑๕ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 จำกกำรประเมินโครงกำรพบว่ำ โครงกำรได้รับ
จัดสรรงบประมำณและต้องด ำเนินโครงกำรในช่วงเดือน
กุมภำพันธ์ – เมษำยน 2558 ซึ่งเป็นช่วงที่อ ำเภอแม่สอด 
จังหวัดตำก มีฝนตกในปริมำณมำก ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อ
กำรด ำเนินโครงกำร เนื่องจำกจะต้องด ำเนินกำรรื้อหลังคำ
กระเบื้องเดิมและเร่งติดตั้งหลังคำใหม่ทันที เพ่ือป้องกำร
ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินภำยในอำคำร จึงส่งผลให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ และไม่สะดวกเท่ำท่ีควร  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๘.๑๖ บทเรียนที่ได้รับ 
 บทเรียนที่ได้รับจำกกำรประเมินโครงกำร 
ในเบื้องต้น คือ วิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอดมีกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรที่ดี ท ำให้ผลกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ถึงแม้ว่ำโครงกำรจะติดปัญหำและ
อุปสรรคในช่วงฤดูฝน ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนล่ำช้ำกว่ำแผน 
นอกจำกนี้หน่วยงำนยังมีกำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำรที่ส ำคัญ
ต่ำงๆ ไว้อย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย ท ำให้หน่วยงำนที่มี
หน้ำที่ติดตำมประเมินผล สำมำรถตรวจสอบและเข้ำถึง
ข้อมูลเพ่ือน ำมำวิเครำะห์ประเมินผลได้ง่ำย 
 

๒๘.๑๗ ข้อเสนอแนะ 
 ในด้ำนระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร ควรเลือก
ด ำเนินโครงกำรให้เหมำะสมกับช่วงฤดูกำล เพ่ือลดปัญหำ
และอุปสรรคควำมล่ำช้ำระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร ทั้งนี้  
ควรเสนอเป็นข้อสังเกตต่อหน่วยงำนส่วนกลำงเพ่ือขอรับ
จัดสรรงบประมำณต่อไปในอนำคต  
  
 

 

แผนภาพผลการประเมินโครงการปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 

ภาพเมื่อโครงการแล้วเสร็จ  
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๒๘.๑๘ สรุปผลการประเมินโครงการ : พึงพอใจมากที่สุด 
หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

1. ความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค ์
 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำร
ด ำเนินโครงกำรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงคน์โยบำยและกำร
จัดล ำดบัควำมส ำคัญ 

พึงพอใจมากที่สดุ  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล
ภำยใต้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ยุทธศำสตร์
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ นโยบำย
กำรประกันคุณภำพภำยในส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ และยุทธศำสตร์วิทยำลัยกำรอำชีพ
แม่สอด 

2. ประสิทธิภาพ 
 

เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปจัจัยที่
จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำร
ด ำเนนิงำนในเชงิของปริมำณและ
คุณภำพ เช่น ต้นทนุของโครงกำร 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนและผลผลติ
ที่ได้รับจำกกำรด ำเนนิโครงกำร 

พึงพอใจมาก  

 

ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนลำ่ชำ้กว่ำแผนที่ก ำหนดไว้
เล็กน้อย รวมทั้งผู้รับจำ้งส่งมอบงำนไม่ตรงตำมแผน
ที่ก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง ส่งผลต่อกำรเบิกจ่ำยเงิน
ล่ำชำ้ตำมไปด้วย 

3. ประสิทธิผล 
 

เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยกำรเปรียบเทยีบ
ผลผลติที่ได้รบักับเปำ้หมำยของ
โครงกำร 

พึงพอใจมากที่สดุ  

 

ผลผลติที่ไดจ้ำกกำรด ำเนินโครงกำร (หลังคำอำคำร
อ ำนวยกำรและหลงัคำโรงฝึกปฏิบัติงำน) สง่ผลให้
วัตถุประสงคบ์รรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 
สำมำรถแก้ไขปัญหำหลงัคำรั่วซมึเม่ือฝนตก               
ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินทำงรำชกำร 
ที่อยู่ภำยในอำคำรอ ำนวยกำร รวมทั้งเป็นกำรสร้ำง
ทัศนียภำพทีส่วยงำมของสถำนศึกษำ  

4. ผลกระทบ 
 

เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่
ก ำหนดไว้หรือไม่ทั้งในแง่ของผลลัพธ์
ทำงตรงผลลัพธท์ำงอ้อมจำกโครงกำร
และผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม 

พึงพอใจมากที่สดุ  

 

เมื่อโครงกำรด ำเนินกำรแล้วเสรจ็สำมำรถรองรับ
กำรใช้งำนของบุคลำกรและนักศึกษำวิทยำลัยกำร
อำชีพแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถำนที่ส ำหรับปฏบิัติงำน 
กำรเรียนกำรสอน รวมทั้งจัดกิจกรรมต่ำงๆ ทั้ง
กิจกรรมของวิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอด และ
หน่วยงำนภำยนอก รวมทั้งยังเป็นกำรสง่เสริม 
กำรจ้ำงงำนแรงงำนภำยในพืน้ทีอี่กด้วย 

5. ความย่ังยืน 
ของโครงการ 
 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำร
สิ้นสุดแล้ว จะมีกำรบริหำรจัดกำร
โครงกำรต่อไปอย่ำงไร มีหน่วยงำนใด
เป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนนิ
โครงกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำร    
ให้สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้รวมถึง
ผลผลติที่เกิดขึ้นจำกโครงกำรหรือ 
สิ่งที่ได้รบัจำกโครงกำร 

พึงพอใจมากที่สดุ  

 

วิทยำลัยกำรอำชีพแม่สอดมีงบประมำณประจ ำปี
ส ำหรับกำรบ ำรุงรักษำผลผลติของโครงกำรภำยหลัง
จำกหมดสัญญำรับประกันจำกผูร้ับจ้ำง รวมทั้งมี
บุคลำกร นักกำรภำรโรงของวิทยำลัยกำรอำชีพ 
แม่สอดเป็นผู้ดูแล นอกจำกนัน้โครงกำรยังเลือกใช้
วัสดุที่มีควำมคงทน แข็งแรงและมีอำยุกำรใช้งำน
ยำวนำน ส่งผลท ำให้โครงกำรมคีวำมยั่งยืนใน
อนำคต 
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๒๙. โครงการห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์วิศวกรรมพร้อม
ครุภัณฑ์/ห้องปฏิบัตกิารเครือ่งมือวัดอเิลก็ทรอนิกส์
อุตสาหกรรม/ห้องปฏิบัตกิารระบบภาพและระบบเสียง/
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรเ์กษตร จังหวดันครพนม 

๒๙.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: มหำวิทยำลัย
นครพนม จังหวัดนครพนม 

๒๙.๒ ความเป็นมาของโครงการ 
มหำวิทยำลัยนครพนมเป็นมหำวิทยำลัยของรัฐ ตั้งอยู่

ที่จังหวัดนครพนม มุ่งเน้นกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
แก่ชุมชน โดยจัดกำรศึกษำท้ังในระดับหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญำ 
โดยมหำวิทยำลัยนครพนมจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยนครพนม พ.ศ. 2548 โดยกำรรวมสถำบัน 
กำรศึกษำในจังหวัดนครพนมเข้ำด้วยกัน อันได้แก่ 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม วิทยำเขตนครพนม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครพนม วิทยำลัยเทคนิคนครพนม วิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยีนครพนม วิทยำลัยกำรอำชีพธำตุพนม 
วิทยำลัยกำรอำชีพนำหว้ำ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี 
นครพนม เป็น "มหำวิทยำลัยนครพนม" ตั้งแต่วันที่ 2 
กันยำยน พ.ศ. 2548 ต่อมำภคณะกรรมกำรประจ ำ     
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยนครพนม มีควำม
ประสงค์จะด ำเนินกำรเปิดสอนหลักสูตรวิศวอุตสำหกรรมศำสตร
บัณฑิต สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 
โดยให้สภำวิศวกรรับรองเป็นคุณวุฒิในวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร แต่สภำวิศวกรได้มีมติ  
ในกำรประชุมสภำวิศวกร ครั้งที่ 22-14/2553  เมื่อวันที่  
13 ธันวำคม 2553 ปฏิเสธกำรรับรองปริญญำดังกล่ำว 
เนื่องจำกครุภัณฑ์กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงห้องปฏิบัติกำรประจ ำสำขำวิศวอุตสำหกำร ซึ่งมีควำม
จ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรดังกล่ำว
ยังมีไม่เพียงพอ อย่ำงไรก็ดี มหำวิทยำลัยนครพนมยังคงมี
ควำมประสงค์ด ำเนินกำรเปิดสอนสำขำปริญญำตรีสำขำ
วิศวกรรมอุตสำหกำร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องปรับปรุง
ห้องปฏิบัติกำรและจัดหำครุภัณฑ์ที่ขำดแคลนและจ ำเป็น 
เพ่ือให้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนประกอบวิชำชีพหลักสูตร

วิศวอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับอำชีวศึกษำ 

๒๙.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้ 
- วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงินกู้จ ำนวน 2.846 ล้ำนบำท 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำหรับห้องปฏิบัติกำร 4 ห้อง ดังนี้ 
 

 รายการ วงเงิน (บาท) 
1) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์วศิวกรรม  
    1 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์  

900,000 

2) ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดอิเลก็ทรอนิกส ์
    อุตสำหกรรม 1 ห้อง 

720,000 

3) ห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและระบบเสียง 1 ห้อง 250,000 
4) ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เกษตร 1 ห้อง 976,000 

รวม 2,846,000 
 

 

- แหล่งเงินกู้: โครงกำรภำยใต้พระรำชก ำหนดให้
อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงทำงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติ
กำรไทยเข้มแข็ง 2555) ภำยใต้โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก กรอบวงเงิน 15,200 ล้ำนบำท 
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2557 

 

 
 

๒๙.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1) เพื่อเพ่ิมสื่อกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำที่     

ขำดแคลนครุภัณฑ์กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ รวมถึงใช้เป็น
ครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์เก่ำ 

2) เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีควำมทันสมัยมำกขึ้น 

ภาพโครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิศวกรรม พร้อมครุภัณฑ์ 
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
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3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำศักยภำพของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นตำมหลักสูตรสำขำวิศวอุตสำหกำรโดยอำศัย
ห้องปฏิบัติกำรดังกล่ำวเป็นตัวขับเคลื่อน  

 
 

 

 
 

 

 

 

๒๙.๕ ลักษณะโครงการ       
1) ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์วิศวกรรม 1 ห้อง เป็น

กำรซื้อครุภัณฑ์ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 21 เครือ่ง โต๊ะวำงเครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผลพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 21 ชุด ชุดตู้
ขยำยสัญญำณ จ ำนวน 1 ชุด และติดตั้งระบบไฟฟ้ำและ
ระบบเครือข่ำย จ ำนวน 1 ระบบ 

2) ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรม 1 ห้อง เป็นกำรซื้อครุภัณฑ์ประกอบด้วย ชุดฝึก
เครื่องมือวัดอุตสำหกรรม จ ำนวน 1 ชุด และโต๊ะปฏิบัติกำร
พร้อมเก้ำอ้ีปฏิบัติกำร จ ำนวน 10 ชุด 

3) ห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและระบบเสียง 1 ห้อง 
เป็นกำรซ้ือครุภัณฑ์ประกอบด้วย กล้องวีดีโอ จ ำนวน 2 ชุด 
เครื่องสลับภำพ จ ำนวน 1 เครื่อง จอมอนิเตอร์ จ ำนวน  
1 ชดุ เครื่องประมวลผล จ ำนวน 1 ชุด ชุดฝึกเครื่องขยำยเสียง 
จ ำนวน 3 ชุด เครื่องบันทึกภำพ จ ำนวน 1 ชุด เครื่องเล่นดีวีดี 
จ ำนวน 1 เครื่อง และโต๊ะปฏิบัติกำร จ ำนวน 4 ชุด 

4) ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เกษตร 1 ห้อง เป็น
กำรซื้อครุภัณฑ์ประกอบด้วย เกจวัดควำมดันอำหำรกระป๋อง 
(Pressure Gauge) จ ำนวน 1 ชุด เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ 
ขนำด 1-20 ลิตร จ ำนวน 1 เครื่อง PH-meter ชนิดตั้งโต๊ะ 
จ ำนวน 1 ชุด ชุดตรวจสอบคุณภำพอำหำรกระป๋อง จ ำนวน 
1 ชุด เครื่องชั่งวัตถุดิบ พิกัด 200 กิโลกรัม ชนิดไฟฟ้ำ 
จ ำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฆ่ำเชื้อแบบแก๊สแนวนอน 
(Retort) ขนำด 200 ลิตร พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ
อัตโนมัติ จ ำนวน 1 ชุด 

๒๙.๖ ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ  
เนื่องจำกคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรมมีควำมต้องกำร

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์วิศวกรรม 1 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ 
วิทยำลัยธำตุนครพนมมีควำมตอ้งกำรห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือ
วัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม 1 ห้อง วิทยำลัยธำตุนครพนม  
มีควำมต้องกำรห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและระบบเสียง  
1 ห้อง และคณะเกษตรและเทคโนโลยีมีควำมต้องกำร
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เกษตร 1 ห้อง อย่ำงไรก็ดี  
แต่ละคณะ/วิทยำลัยของมหำวิทยำลัยนครพนม ประกอบด้วย
หลำยอ ำเภอในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ท ำให้พ้ืนที่กำร
ด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ของแต่ละคณะ/วิทยำลัย ดังนี้ 
 

ภาพโครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร 
ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายการ พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
1) ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์วิศวกรรม 
1 ห้องพร้อมครภุัณฑ์  

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ม.นครพนม 
214 หมู่ 12 ถ.นิตโย ต.หนองญำติ  
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 

2) ห้องปฏิบัติกำร
เครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรม 1 ห้อง 

วิทยำลัยธำตุนครพนม ม.นครพนม 
457 ถนนพนมพนำรักษ์ 
ต.ธำตุพนม อ.ธำตุพนม จ.นครพนม 

3) ห้องปฏิบัติกำร
ระบบภำพและระบบ
เสียง 1 ห้อง 

วิทยำลัยธำตุนครพนม ม.นครพนม 
457 ถนนพนมพนำรักษ์ 
ต.ธำตุพนม อ.ธำตุพนม จ.นครพนม 

4) ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์เกษตร 
1 ห้อง 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม 
103 หมู่ 3 บ.กุดข้ำวปุ่น ต.ขำมเฒ่ำ  
อ.เมือง จ.นครพนม 

 

 

  

 

 
 
๒๙.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ 

เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2557 – 
29 มีนำคม 2558 โดยมีระยะเวลำด ำเนินกำรจ ำนวน  
90 วัน ทั้งนี้ โครงกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์วิศวกรรม

พร้อมครุภัณฑ์/ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรม/ห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและระบบเสียง/
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เกษตรของมหำวิทยำลัย
นครพนมแล้วเสร็จพร้อมกันและตรวจรับงำนครบถ้วน  

๒๙.๘ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีประกวดรำคำจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) 
โดยมีผู้รับจ้ำง และเลขท่ีสัญญำ ดังนี้ 
 

    รายการ คู่สัญญา เลขที่สัญญา ลงวันที ่
1) ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม 1 ห้อง
พร้อมครุภณัฑ์  

หจก. ดี-พลัส
เทคโนโลย ี

18/2558 
(900,000 

บำท) 

29 ธ.ค. 57 

2) ห้องปฏิบัติกำร
เครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรม  
1 ห้อง 

บริษัท
สยำมแอด
วำนซ์เทค 

16/2558 
(720,000 

บำท) 

29 ธ.ค. 57 

3) ห้องปฏิบัติกำร
ระบบภำพและ
ระบบเสียง 1 ห้อง 

บริษัท
สยำมแอด
วำนซ์เทค 

16/2558 
(250,000 

บำท) 

29 ธ.ค. 57 

4) ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์
เกษตร 1 ห้อง 

บริษัท
สยำมแอด
วำนซ์เทค 

19/25058 
(976,000 

บำท) 

29 ธ.ค. 57 

 

๒๙.๙ ผู้ควบคุมงาน: รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์  
เลำหศิริวงศ์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยนครพนม 

๒๙.๑๐ ผลการเบิกจ่ายเงิน 
 โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ส ำหรับห้องปฏิบัติกำร 

จ ำนวน 4 รำยกำร มีวงเงินลงทนุทั้งสิ้น จ ำนวน 2.846 ล้ำนบำท 
และมีแผนกำรเบิกจ่ำยเงินรำยกำรละ 1 งวด รวมทั้งหมด    
4 ครั้ง ในเดือนธันวำคม 2557 แต่มหำวิทยำลัยนครพนม  
ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้เป็นไปตำมแผนกำรที่ก ำหนดไว้ 
เนื่องจำกในช่วงที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณนั้น
มหำวิทยำลัยนครพนมมีกำรเปลี่ยนผ่ำนอธิกำรบดี จึงมี
ผลกระทบต่อกำรอนุมัติเบิกจ่ำยท ำให้มีควำมล่ำช้ำในกำร  
เบิกจ่ำยเงินกว่ำแผนไป 3 เดือน อย่ำงไรก็ดี สำมำรถ 
เบิกจ่ำยเงนิแล้วเสร็จในเดือนมีนำคม 2558 ดังนี้

ภาพห้องปฏิบัติการระบบภาพและระบบเสียง 
ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์วิศวกรรม 1 ห้อง พร้อมครุภณัฑ์  

แผน   900,000              -    
 ผล             -      900,000  
 

ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม 1 ห้อง 
แผน   720,000              -    

 ผล             -      720,000  
 

ห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและระบบเสียง 1 ห้อง 
แผน   250,000              -    

 ผล             -      250,000  
 

ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เกษตร 1 ห้อง 
แผน   976,000              -    

 ผล             -      976,000  
ที่มา: มหำวิทยำลัยนครพนม  รวม 2,846,000 2,846,000  

 

๒๙.๑๑ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ  
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results) 
 

การ
ประเมินผล 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

  ความสอดคล้อง 
      (Relevance) 

a : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลอย่ำงมำก 
b : สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลบำงส่วน 
c : ไม่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล 

a 
ประสทิธผิล          

 (Effectiveness) 
a : บรรลุวตัถุประสงคม์ำกกว่ำ 80% ของแผนทีว่ำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงคม์ำกกวำ่ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลุวตัถุประสงค์นอ้ยกว่ำ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 
      ประสทิธภิาพ                        

 (Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธิภำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มีประสิทธิภำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไม่มีประสิทธภิำพ 

b 
     ผลกระทบ 
      (Impact) 

a : ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทำงอ้อม ทีส่่งผลกระทบในเชิงบวก 
b : ส่งผลให้เกิดปัญหำ และผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 
    ความยั่งยืน 
  (Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหำแต่มีโอกำสพัฒนำและแก้ไขให้ย่ังยืนได้ 
c : ไม่อำจด ำเนินกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ได้รับควำมช่วยเหลือ 

b 

Overall Rating B 
 

 
โครงกำรมีผลกำรประเมินในภำพรวมอยู่ใน

ระดับ B – พึงพอใจมำก โดยมีคะแนนกำรประเมินผล  
ทั้ง 5 ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผลและผลกระทบ 
อยู่ในระดับ a ทั้งหมด ส ำหรับประสิทธิภำพและควำม
ยั่งยืนได้คะแนน อยู่ในระดับ b โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  
         ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยของรัฐบำล ดังนี้ 
  1) กำรยกระดับกำรศึกษำของประชำชนโดยกำร   
เพ่ิมสื่อกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำที่ขำดแคลนหรือ 
กำรปรับปรุงครุภัณฑ์กำรศึกษำให้มีควำมทันสมัย เป็นกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำทำงเลือกที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร  
ของผู้เรียน และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ รวมถึง
สนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสอดคล้อง
กับแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 

โครงการห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนครพนม 

หน่วย: บำท 

ธ.ค. 57 มี.ค. 58 
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(พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ ๕.๒ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน  

2) กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ ๆ สอดคล้องกับโครงกำร
ภำยใต้มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลที่เห็นชอบให้
ด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็ง 2555 
เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2552 เพ่ือกระตุ้นกำรใช้จ่ำย    
ในประเทศ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศไทยในอนำคต 

3) โครงกำรดังกล่ำวตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ซึ่งนักศึกษำในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม และเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียงจะได้รับควำมรู้จำกกำรใช้เครื่องมือ/ครุภัณฑ์
กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ ประจ ำสำขำวิศวอุตสำหกำร 
รวมไปถึงครู/อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยนครพนมที่สำมำรถ
ใช้เครื่องมือ/ครุภัณฑ์ดังกล่ำวไปพัฒนำต่อยอด  
 

ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
          ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร  

เนื่องจำกกำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถด ำเนินงำน
ได้ตำมเป้ำหมำย คือ มหำวิทยำลัยนครพนมได้รับครุภัณฑ์
ส ำหรับห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์วิศวกรรมพร้อมครุภัณฑ์/
ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม/
ห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและระบบเสียง/ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์เกษตรครบถ้วนเป็นไปตำมรูปแบบในสัญญำ 
และสำมำรถใช้งำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
และรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งสำมำรถเปิดกำรเรียน
กำรสอนหลักสูตรวิศวอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำ
วิศวกรรมอุตสำหกำรได้ในปี 2559 กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

1) ด้านหลักสูตรการศึกษา 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
ปริญญำตรีวิศวอุตสำหกรรมศำสตร์ 
สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร 

x x / 

ที่มา: มหำวิทยำลัยนครพนม 

 

 
 
 

 2) ด้านจ านวนครุภัณฑ์การศึกษา 
 

รายการ แผน ผล 
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม 1 
ห้อง พร้อม
ครุภณัฑ ์

- เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผล 
จ ำนวน 21 เครื่อง  
- โต๊ะวำงเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ ำหรับ
งำนประมวลผลพร้อม
เก้ำอี้ จ ำนวน 21 ชุด 
- ชุดตู้ขยำยสญัญำณ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์
ส ำหรับงำนประมวลผล 
จ ำนวน 21 เครื่อง  
- โต๊ะวำงเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ ำหรับ
งำนประมวลผลพร้อม
เก้ำอี้ จ ำนวน 21 ชุด 
- ชุดตู้ขยำยสัญญำณ 

ภาพห้องปฏิบัติการเครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
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รายการ แผน ผล 
จ ำนวน 1 ชุด  
- ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ
และระบบเครือข่ำย 
จ ำนวน 1 ระบบ 

จ ำนวน 1 ชุด  
- ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ
และระบบเครือข่ำย 
จ ำนวน 1 ระบบ 

ห้องปฏิบัติกำร
เครื่องมือวัด 
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรม 
1 ห้อง 

- ชุดฝึกเครื่องมือวัด
อุตสำหกรรม จ ำนวน 
1 ชุด  
- โต๊ะปฏิบตัิกำร
พร้อมเก้ำอี้ปฏิบัติกำร 
จ ำนวน 10 ชุด 

- ชุดฝึกเครื่องมือวัด
อุตสำหกรรม จ ำนวน 
1 ชุด  
- โต๊ะปฏิบตัิกำรพร้อม
เก้ำอี้ปฏิบัติกำร 
จ ำนวน 10 ชุด 

ห้องปฏิบัติกำร
ระบบภำพ
และระบบ
เสียง 1 ห้อง 

- กล้องวีดีโอ จ ำนวน 
2 ชุด  
- เครื่องสลับภำพ 
จ ำนวน 1 เครื่อง  
- จอมอนิเตอร์ 
จ ำนวน 1 ชุด  
- เครื่องประมวลผล 
จ ำนวน 1 ชุด  
- ชุดฝึกเครื่องขยำย
เสียง จ ำนวน 3 ชุด  
- เครื่องบันทึกภำพ 
จ ำนวน 1 ชุด  
- เครื่องเล่นดีวดีี 
จ ำนวน 1 เครื่อง  
- โต๊ะปฏิบตัิกำร 
จ ำนวน 4 ชุด 

- กล้องวีดีโอ จ ำนวน 
2 ชุด  
- เครื่องสลับภำพ 
จ ำนวน 1 เครื่อง  
- จอมอนิเตอร์ 
จ ำนวน 1 ชุด  
- เครื่องประมวลผล 
จ ำนวน 1 ชุด  
- ชุดฝึกเครื่องขยำย
เสียง จ ำนวน 3 ชุด  
- เครื่องบันทึกภำพ 
จ ำนวน 1 ชุด  
- เครื่องเล่นดีวดีี 
จ ำนวน 1 เครื่อง  
- โต๊ะปฏิบตัิกำร 
จ ำนวน 4 ชุด 

ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์
เกษตร 1 ห้อง 

- เกจวัดควำมดัน
อำหำรกระป๋อง 
(Pressure Gauge) 
จ ำนวน 1 ชุด  
- เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ 
ขนำด 1-20 ลติร 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
- PH-meter ชนิดตั้ง
โต๊ะ จ ำนวน 1 ชุด  
- ชุดตรวจสอบ
คุณภำพอำหำร
กระป๋อง จ ำนวน 1 ชุด 
- เครื่องช่ังวัตถุดิบ 
พิกัด 200 กิโลกรัม 
ชนิดไฟฟ้ำ จ ำนวน  
1 เครื่อง  

- เกจวัดควำมดัน
อำหำรกระป๋อง 
(Pressure Gauge) 
จ ำนวน 1 ชุด  
- เครื่องโฮโมจิไนเซอร์ 
ขนำด 1-20 ลติร 
จ ำนวน 1 เครื่อง 
- PH- meter ชนิดตั้ง
โต๊ะ จ ำนวน 1 ชุด  
- ชุดตรวจสอบ
คุณภำพอำหำร
กระป๋อง จ ำนวน 1 ชุด  
- เครื่องช่ังวัตถุดิบ 
พิกัด 200 กิโลกรัม 
ชนิดไฟฟ้ำ จ ำนวน  
1 เครื่อง  

รายการ แผน ผล 
- เครื่องฆ่ำเช้ือแบบ
แก๊สแนวนอน (Retort) 
ขนำด 200 ลติร 
พร้อมชุดควบคุม
อุณหภูมิอตัโนมตัิ 
จ ำนวน 1 ชุด 

- เครื่องฆ่ำเช้ือแบบ
แก๊สแนวนอน (Retort) 
ขนำด 200 ลติร 
พร้อมชุดควบคุม
อุณหภูมิอตัโนมตัิ 
จ ำนวน 1 ชุด 

ที่มา: มหำวิทยำลัยนครพนม 

 3) ด้ำนจ ำนวนผู้ใช้งำนห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมพร้อมครุภัณฑ์/ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม/ห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและ
ระบบเสียง/ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เกษตรพบว่ำ       
มีนักศึกษำใช้งำนห้องปฏิบัติกำรดังกล่ำว จ ำนวน 228 คน
ต่อสัปดำห์ 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่ท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำนใน 
เชิงปริมำณและคุณภำพโดยพิจำรณำจำกประสิทธิภำพ
ด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำรและด้ำนกำรเบิกจ่ำย
เงินกู้ของโครงกำร ดังนี้ 

  1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 
 

ขอบเขตงาน แผน ผล 
1. เตรียม
โครงกำรและ
ขออนุมัติ
โครงกำร 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และน ำเสนอผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงบประมำณ
พิจำรณำอนุมัติ
จัดสรรเงินกู้โครงกำร 

- ส ำนักงบประมำณ
อนุมัติจัดสรรเงินกู้   
เมื่อวันท่ี 17 
ธันวำคม 2557 

2. กำรเลือก
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียมรำยละเอียด
และขั้นตอนกำรประกวด
รำคำจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

หจก. ด-ีพลัส
เทคโนโลยี และ
บริษัทสยำมแอด
วำนซ์เทค 

กิจกรรมจดัหำ
ครุภณัฑ ์

- ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม 1 ห้อง 
พร้อมครุภณัฑ ์

- ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม 1 ห้อง 
พร้อมครุภณัฑ ์

- ห้องปฏิบัติกำร
เครื่องมือวัด 
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรม 1 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติกำร
เครื่องมือวัด 
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรม 1 ห้อง 
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ขอบเขตงาน แผน ผล 
- ห้องปฏิบัติกำร
ระบบภำพและระบบ
เสียง 1 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติกำร
ระบบภำพและระบบ
เสียง 1 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์เกษตร 
1 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์เกษตร 
1 ห้อง 

ที่มา: มหำวิทยำลัยนครพนม 
2) ด้านระยะเวลาการด าเนนิโครงการ  
    หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรได้ด ำเนินกำรแล้ว

เสร็จเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ 100 โดยห้องปฏิบัติกำร
ดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำมรำยละเอียดที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำ ทั้งนี้ ได้เปิดใช้งำนห้องปฏิบัติกำร
ดังกล่ำวแล้ว ซึ่งสำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยใน
ห้องปฏิบัติกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยระยะเวลำ   
ในกำรด ำเนินกำรส่งมอบครุภัณฑ์ตำมสัญญำ จ ำนวน  
90 วัน ซึ่งเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 

 

กิจกรรม
จัดซ้ือจัดจ้าง
ครุภัณฑ ์

แผน ผล 
เริ่ม – เสร็จ จ านวน

วัน 
เริ่ม – เสร็จ จ านวน

วัน 
สัญญำ 
ซื้อขำย 

29 ธ.ค. 57 – 
29 มี.ค. 58 

90 29 ธ.ค. 57 – 
29 มี.ค. 58 

90 

ที่มา: มหำวิทยำลยันครพนม 
 

3) ค่าใช้จ่ายโครงการ 
 

เงินกู้ไทยเข้มแข็ง 2555 แผน (ลบ.) ผล (ลบ.) 
ค่ำห้องปฏิบัติกำร 2.846 2.846 

ที่มา: มหำวิทยำลัยนครพนม 
 

4) ด้านแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน 
    เมื่อพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำ

ที่ใช้ด ำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ หน่วยงำน
เจ้ำของโครงกำรได้เบิกจ่ำยเงินกู้ จ ำนวน 2.846 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรได้เบิกจ่ำยล่ำช้ำกว่ำแผนที่ตั้งไว้ในเดือนธันวำคม 
2557 เนื่องจำกในช่วงที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณนั้น 
มหำวิทยำลัยนครพนมมีกำรเปลี่ยนผ่ำนอธิกำรบดี จึงท ำให้
กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงินมีควำมล่ำช้ำกว่ำแผนไป 3 เดือน  
แตส่ำมำรถเบิกจ่ำยเงินแล้วเสร็จตำมก ำหนดสัญญำวันที่  
29 มีนำคม 2558 ดังนี้ 

 

การเบิกจ่ายเงิน ธ.ค. 57 มี.ค. 58 
1 ห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม 1 ห้อง 
พร้อมครุภณัฑ์  

แผน 900,000 - 

ผล - 900,000 

2 ห้องปฏิบัติกำร
เครื่องมือวัด 
อิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรม  
1 ห้อง 

แผน 720,000 - 

ผล - 720,000 

3 ห้องปฏิบัติกำร
ระบบภำพและ
ระบบเสียง 1 ห้อง 

แผน 250,000 - 

ผล - 250,000 
4 ห้องปฏิบัติกำร

วิทยำศำสตร์
เกษตร 1 ห้อง 

แผน 976,000 - 

ผล - 976,000 

 รวม 2,846,000 2,846,000  
ที่มา: มหำวิทยำลัยนครพนม 
 

ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 
 ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่ในส่วน
ของผลลัพธ์ทำงตรงและผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร  
รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำรดังกล่ำว ดังนี้ 
 - ผลกระทบทางตรงท่ีเกิดจากโครงการ 
   1) มหำวิทยำลัยนครพนมสำมำรถจัดกำรเรียน
กำรสอนในสำขำวิชำที่ขำดแคลนครุภัณฑ์กำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์ โดยมีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์วิศวกรรม
พร้อมครุภัณฑ์/ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
อุตสำหกรรม/ห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและระบบเสียง/
ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์เกษตร ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมสื่อกำร
เรียนกำรสอนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และช่วยให้
ครู/อำจำรย์มีเครื่องมือที่มีมำตรฐำนส ำหรับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
   2) มหำวิทยำลัยนครพนมสำมำรถเปิดกำรเรียน
กำรสอนหลักสูตรปริญญำตรีวิศวอุตสำหกรรมศำสตร์ 
สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำรได้ในปีกำรศึกษำ 2559  
ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมหลักสูตรปริญญำตรีของมหำวิทยำลัยให้มี
ควำมหลำกหลำย ส่งผลให้นักศึกษำสนใจเลือกเข้ำศึกษำ
ระดับปริญญำตรีที่มหำวิทยำลัยนครพนม ดังนี้ 
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จ านวน
นักศึกษา 
ระดับ 

ปีการศึกษา 
2557 2558 2559 

ปวช. 2,292 2,193 2,175 
ปวส. 1,458 1,400 1,392 
ป.ตรี 6,441 6,064 6,602 
ประกำศนียบัตร 30 30 40 
ป.โท 892 507 230 

รวมทั้งสิ้น 11,113 10,194 10,439 
ที่มา: มหำวิทยำลัยนครพนม 

 

 

 
 

   3) นักศึกษำในจังหวัดนครพนมและในเขตพ้ืนที่
ใกล้เคียงสำมำรถเข้ำศึกษำในระดับอำชีวศึกษำและระดับ
ปริญญำตรีสำขำวิศวอุตสำหกำรได้ ซึ่งมีจ ำนวนนักศึกษำ
กว่ำ 2,000 พันคน ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรใช้
เครื่องมือ/ครุภัณฑ์อย่ำงเท่ำเทียมกัน ยกตัวอย่ำงเช่น  
ก่อนมีโครงกำร นักศึกษำต้องใช้คอมพิวเตอร์ 4 คนต่อ  
1 เครื่อง ซึ่งอำจท ำให้นักศึกษำบำงคนไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
จำกคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงเต็มที่ เกิดควำมไม่เท่ำเทียมกัน  
แต่หลังจำกโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษำสำมำรถใช้
คอมพิวเตอร์เพียง 2 คน ต่อ 1 เครื่อง นอกจำกนี้ นักศึกษำ
ยังได้รับควำมรู้จำกกำรใช้งำนเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ต่ำง ๆ  
ที่มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยี 
และครุภัณฑ์ส่งผลต่อกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ รวมถึง 
ควำมตั้งใจเรียนรู้ของนักศึกษำที่ต้องกำรจะปฏิบัติงำน 
โดยใช้เครื่องมือได้อย่ำงถูกต้อง ท ำให้นักศึกษำได้รับควำมรู้ 
ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งได้ช่วยยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึนด้วย 

 - ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ 
  1) นักศึกษำในจังหวัดนครพนมสำมำรถประหยดั

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรเดินทำง โดยไม่ต้องเสียค่ำเดินทำง/ค่ำทีพั่ก
อำศัยเพ่ือไปศึกษำที่มหำวิทยำลัยจังหวัดอ่ืน ซึ่งนักศึกษำ
ดังกล่ำวสำมำรถเก็บเงนิและน ำไปลงทุนประกอบอำชีพเสริม 
หรือสำมำรถเก็บเป็นเงินออมต่อไปไว้ใช้ในยำมฉุกเฉินได้ 

  2) นักศึกษำในจังหวัดนครพนมสำมำรถใช้ชีวิต
อยู่กับครอบครัว โดยสำมำรถพักอำศัยอยู่ที่บ้ำนเกิดของ
ตัวเองได้ ซึ่งกำรอยู่อำศัยเป็นครอบครัวจะมีกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครอบครัวท ำให้เป็นสังคมที่เข้มแข็ง 
ตลอดจนมีกำรสร้ำงเครือข่ำยกับท้องถิ่นในกำรที่จะร่วมกัน
พัฒนำท้องถิน่ให้มีควำมน่ำอยู่  

  3) กำรท ำให้องค์ประกอบของชุมชนหรือสังคม
เพียบพร้อมด้วยองค์ประกอบด้ำนสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำรครบถ้วนสมบูรณ์ ท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดควำมมั่นคงทำงด้ำนสังคม ส่งผลให้
เกิดกำรขยำยตัวของเมืองเพ่ิมขึ้น รวมถึงกระจำยควำมเจริญ
ของจังหวัด ซึ่งจะช่วยลดปริมำณประชำกรแฝงของจังหวัดได้ 

  4) จังหวดั/ชุมชนในพ้ืนที่มีจ ำนวนแรงงำนเพียงพอ
ต่อกำรให้บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำรด้ำนอื่น ๆ  

ภาพห้องปฏิบัติการระบบภาพและระบบเสียง 
ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
 ได้คะแนน b : เพ่ือประเมินควำมพร้อมของ
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำ 
และควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำร
เสร็จสิ้น  

ระยะที่ 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกห้องปฏิบัติกำร

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์
ตลอดช่วงอำยุกำรใช้งำน ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่ำวมีกำร
รับประกันคุณภำพเป็นระยะเวลำ 1 ปี หำกครุภัณฑ์เกิด
กำรช ำรุดบกพร่องหรือขัดข้องไม่เป็นไปตำมสัญญำ บริษัทฯ 
จะเข้ำมำดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ดังกล่ำว นอกจำกนี้ 
มีบุคลำกรจำกบริษัท มำสอนวิธีกำรใช้เครื่องมือ/ครุภัณฑ์
ดังกล่ำว พร้อมทั้งมีคู่มือกำรใช้งำนประกอบเพิ่มเติมด้วย 

ระยะที่ 2 ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป 
1) เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยดูแลคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย

นครพนมจะท ำหน้ำที่ดูแลรักษำห้องปฏิบัติกำร/ครุภัณฑ์
ต่ำง ๆ รวมถึงปรับปรุงระบบซอฟแวร์ให้มีควำมทันสมัย 
อยู่เสมอหลังจำกหมดสัญญำประกันคุณภำพ โดยใช้เงิน
งบประมำณจำกทำงมหำวิทยำลัย  

2) ครู/อำจำรย์รวมถึงนักศึกษำซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียจะเป็นหน่วยงำนที่ส ำคัญในกำรดูแลรักษำครุภัณฑ์
ของโครงกำรให้มีควำมยั่งยืนต่อไป อย่ำงไรก็ดี ครู/อำจำรย์ 
ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำร เป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พนักงำนตำมสัญญำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
ลูกจ้ำงชั่วครำวช่วยรำชกำร และลูกจ้ำงโครงกำร ซึ่งสวัสดิกำร
ดังกล่ำวอำจไม่สำมำรถจูงใจให้บุคลำกรท ำงำนกับมหำวิทยำลัย
นครพนมได้อย่ำงยั่งยืน ส่งผลให้อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
บุคลำกรมหำวิทยำลัยนครพนมมีสูง รวมไปถึงครู/อำจำรย์
ที่ดูแลรักษำห้องปฏิบัติกำรดังกล่ำวด้วย 

 

สรุปผลการประเมินโครงการ: B - พอใจมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพผลการประเมินโครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมพร้อมครุภัณฑ/์ห้องปฏิบัติการ 
เครื่องมือวัดอเิล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม/ห้องปฏิบัติการระบบภาพและระบบเสียง/ 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร จังหวัดนครพนม 
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๒๙.๑๒ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมาก 
 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

1. ความ
สอดคล้องของ
วัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและ
วิธีกำรด ำเนินโครงกำร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
นโยบำยและกำรจัดล ำดับ
ควำมส ำคญั 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ ๕.๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรูต้ลอดชีวติอย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรจดัซื้อ
ครุภณัฑ์ใหม่ ๆ สอดคล้องกับโครงกำรภำยใตม้ำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบำลที่เห็นชอบให้ด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อกระตุ้นกำรใช้จ่ำยในประเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยในอนำคต 

2. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
โดยกำรเปรยีบเทียบผลผลติ  
ที่ได้รับกับเป้ำหมำยของ
โครงกำร 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถด ำเนนิงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ 
มหำวิทยำลยันครพนมไดร้ับครภุณัฑ์ส ำหรับห้องปฏิบตัิกำร
คอมพิวเตอร์วิศวกรรมพร้อมครภุณัฑ์/ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกส์อตุสำหกรรม/ห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและระบบ
เสียง/ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตรเ์กษตรครบถ้วนเป็นไปตำมรูปแบบ
ในสัญญำ และสำมำรถใช้งำนได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร
และรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งสำมำรถเปดิกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรวิศวอุตสำหกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำรได้ 

3. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสม
ของปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำร
ส ำเรจ็ตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนในเชิงปริมำณและ
คุณภำพ เช่น ต้นทุนของ
โครงกำร ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน และผลผลิตที่
ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจมาก เมื่อพิจำรณำจำกประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำร 
และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้เบิกจ่ำยเงินกู้ 
จ ำนวน 2.846 ล้ำนบำท หรือคดิเป็นร้อยละ 100 อย่ำงไรก็ดี 
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรไดเ้บิกจ่ำยล่ำช้ำกว่ำแผนท่ีตั้งไว้ในเดือน
ธันวำคม 2557 เนื่องจำกในช่วงที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณนัน้ 
มหำวิทยำลยันครพนมมีกำรเปลี่ยนผ่ำนอธิกำรบดี จึงท ำให้กำรอนุมตัิ
เบิกจ่ำยเงินมีควำมล่ำช้ำกว่ำแผนไป 3 เดือน แตส่ำมำรถเบิกจ่ำยเงิน
แล้วเสร็จตำมก ำหนดสัญญำวันที่ 29 มีนำคม 2558 

4. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุ
เป้ำหมำยโครงกำรใน
ภำพรวมหรือในระดบัท่ี
ก ำหนดไว้หรือไม่ ท้ังในแง่
ของผลลัพธ์ทำงตรง ผลลัพธ์
ทำงอ้อมจำกโครงกำรและ
ผลกระทบท่ีมีต่อเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

พึงพอใจมาก
ที่สุด 

มหำวิทยำลยันครพนมสำมำรถจัดกำรเรยีนกำรสอนในสำขำวิชำ     
ที่ขำดแคลนครุภณัฑ์กำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์ โดยมีห้องปฏิบตัิกำร
คอมพิวเตอร์วิศวกรรมพร้อมครภุณัฑ์/ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัด
อิเล็กทรอนิกส์อตุสำหกรรม/ห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและระบบ
เสียง/ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตรเ์กษตร ซึ่งเป็นกำรเพิ่มสื่อกำรเรียน
กำรสอนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และช่วยให้คร/ูอำจำรย์มี
เครื่องมือท่ีมีมำตรฐำนส ำหรบักำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน รวมถึงสำมำรถเปดิกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรปริญญำตรีวิศว-อุตสำหกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร
ได้ในปีกำรศึกษำ 2559 ซึ่งเป็นกำรเพิ่มหลักสูตรปริญญำตรีของ
มหำวิทยำลัยให้มีควำมหลำกหลำย ส่งผลให้นักศึกษำสนใจเลือกเข้ำ
ศึกษำระดับปริญญำตรีที่มหำวิทยำลัยนครพนมมำกขึ้น  
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หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 

5. ความยั่งยืน
ของโครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำก
โครงกำรสิ้นสดุแล้ว จะมีกำร
บริหำรจดักำรโครงกำรต่อไป
อย่ำงไร มีหน่วยงำนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนิน
โครงกำรและบ ำรุงรักษำ
โครงกำรใหส้ำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้ รวมถึง
ผลผลติที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร
หรือสิ่งท่ีไดร้ับจำกโครงกำร 

พึงพอใจมาก โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกห้องปฏิบัติกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์ตลอดช่วงอำยุ
กำรใช้งำน ทั้งนี้ ครุภัณฑ์ดังกล่ำวมีกำรรับประกันคณุภำพเป็น
ระยะเวลำ 1 ปี หำกครภุัณฑเ์กิดกำรช ำรุดบกพร่องหรือขัดข้องไม่
เป็นไปตำมสญัญำ บริษัทฯ จะเข้ำมำดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง
ครุภณัฑ์ดังกลำ่ว นอกจำกนี ้มีบุคลำกรจำกบริษัทฯ มำสอนวิธีกำรใช้
เครื่องมือ/ครุภณัฑ์ดังกล่ำว พร้อมทั้งมีคู่มือกำรใช้งำนประกอบเพิม่เตมิด้วย  
อย่ำงไรก็ดี หลังจำกช่วงประกันผลงำนเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยดูแล
คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัยนครพนมจะท ำหน้ำทีดู่แลรักษำ
ห้องปฏิบัติกำร/ครภุัณฑ์ต่ำง ๆ รวมถึงปรับปรุงระบบซอฟแวร์ให้มี
ควำมทันสมัยอยู่เสมอหลังจำกหมดสัญญำประกันคณุภำพ โดยใช้เงิน
งบประมำณจำกทำงมหำวิทยำลัย ทั้งนี้ ครู/อำจำรยร์วมถึงนักศึกษำ
ซึ่งเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจะเป็นหน่วยงำนท่ีส ำคัญในกำรดูแลรักษำ
ครุภณัฑ์ของโครงกำรใหม้ีควำมยั่งยืนต่อไป อย่ำงไรก็ตำม ครู/
อำจำรย์ ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย 
พนักงำนตำม-สัญญำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำง
ช่ัวครำว ช่วยรำชกำร และลูกจ้ำงโครงกำร ซึ่งสวัสดิกำรดังกล่ำวอำจไม่
สำมำรถจูงใจให้บุคลำกรท ำงำนกับมหำวิทยำลยันครพนมได้อย่ำง
ยั่งยืน ส่งผลให้อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรมหำวิทยำลยันครพนมมีสงู 
รวมไปถึงคร/ูอำจำรย์ที่ดูแลรักษำห้องปฏิบัติกำรดังกล่ำวด้วย 

 

๒๙.๑๓ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ   
เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จจะช่วยให้

มหำวิทยำลัยนครพนมมีครุภัณฑ์ทำงกำรศึกษำเพียงพอกับกำร
เรียนกำรสอนด้ำนวิทยำศำสตร์และคอมพิวเตอร์รวมถึง
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์วิศวกรรมพร้อมครุภัณฑ์/
ห้องปฏิบัติกำรเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์อุตสำหกรรม/
ห้องปฏิบัติกำรระบบภำพและระบบเสียง/ห้องปฏิบัติกำร
วิทยำศำสตร์เกษตร ส่งผลให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1) มหำวิทยำลัยนครพนมสำมำรถเปิดกำรเรียนกำร
สอนหลักสูตรปริญญำตรีวิศวอุตสำหกำร สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร
ได ้ท ำให้นักศึกษำในจังหวัดนครพนมและนักศึกษำในเขต
พ้ืนที่ใกล้เคียงสำมำรถเข้ำศึกษำในระดับอำชีวศึกษำและ
ระดับปริญญำตรีสำขำวิศวอุตสำหกำรได้ ซึ่งมีจ ำนวนนักศึกษำ
กว่ำ 2,000 พันคน ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง  

2) นักศึกษำยังได้รับควำมรู้จำกกำรใช้งำนเครื่องมือ 
ที่มีประสิทธิภำพ เนื่องจำกควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีและ
ครุภัณฑ์ส่งผลต่อกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ รวมถึงควำมตั้งใจ
เรียนรู้ของนักศึกษำท่ีต้องกำรจะปฏิบัติใช้งำนเครื่องมือ 

ได้อย่ำงถูกต้อง ท ำให้นักศึกษำได้รับควำมรู้เพ่ิมขึ้นจำกกำร
สนใจศึกษำใช้เครื่องมือครุภัณฑ์ต่ำง ๆ ซึ่งได้ช่วยยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน และ 
เป็นกำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีคุณภำพในอนำคตต่อไป 
นอกจำกนี้ ยังประหยัดค่ำใช้จ่ำยของนักศึกษำจำกกำรที่ 
ไม่ต้องเดินทำงไกลเพ่ือไปศึกษำที่มหำวิทยำลัยจังหวัดอ่ืนอีกด้วย 

 

 
 ภาพการประชุมร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม 

ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
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๒๙.๑๔ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
จำกกำรประเมินโครงกำรพบว่ำ โครงกำรมี    

ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลเป็นอย่ำงมำก โดยกำร
ด ำเนินงำนได้ผลลัพธ์บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ระยะเวลำ
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมข้อก ำหนดตำมสัญญำจ้ำง แต่ในช่วงที่
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณนั้น มหำวิทยำลัยนครพนม 
มีกำรเปลี่ยนผ่ำนอธิกำรบดี ส่งผลให้กำรอนุมัติเบิกจ่ำยเงิน 
มีควำมล่ำช้ำกว่ำแผนไป 3 เดือน แต่สำมำรถเบิกจ่ำยเงิน
แล้วเสร็จตำมก ำหนดสัญญำวันที่ 29 มีนำคม 2558 
เนื่องจำกต้องท ำกำรศึกษำระบบกำรด ำเนินงำนและ      
กำรเบิกจ่ำยเงิน 

 
 

 

 

 

๒๙.๑๕ บทเรียนที่ได้รับ 
 มหำวิทยำลัยนครพนมเป็นมหำวิทยำลัยใหญ่และ 
อยู่ในหลำยเขตอ ำเภอ รวมถึงมีนักศึกษำเป็นจ ำนวนมำก  
อำจส่งผลให้กำรบริหำรงำนหรือกำรของบประมำณ 
ต้องท ำอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ต้องใช้เวลำในกำรศึกษำ
ระบบกำรด ำเนินงำน จึงควรมีกำรวำงแผนกำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรที่ดี  

๒๙.๑๖ ข้อเสนอแนะ     
   1) ควรวำงแผนเตรียมโครงกำรส ำหรับจัดท ำค ำขอ
งบประมำณในปีต่อ ๆ ไปอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำและดูแล
ครุภัณฑใ์ห้มีควำมทันสมัย และเพียงพอต่อจ ำนวนนักศึกษำ
ในแต่ละเขตพ้ืนที่ 
 2) ให้เอกชนมำร่วมลงทุนสร้ำง/พัฒนำ
มหำวิทยำลัย หรือท ำข้อตกลงร่วมกับมหำวิทยำลัยเอกชน
เพ่ือช่วยเหลือในด้ำนกำรเรียนกำรสอน หรือมีกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัยระหว่ำงกัน 
 

 

ภาพการลงพื้นท่ีห้องปฏิบัติการระบบภาพและระบบเสียง 
ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ภาพการลงพื้นท่ีห้องปฏิบัติการระบบภาพและระบบเสียง 
ณ วิทยาลัยธาตุพนม 

ภาพการลงพื้นท่ีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร 
ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 
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หน่วย:ล้ำนบำท 

๓๐. โครงการจดัหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ ระยะที่ 5 ด่านแม่สอด อ าเภอแมส่อด 
จังหวัดตาก 

ภาพสถานีตรวจสอบสินค้า Mobile X – Ray 

 

 
 

 
๓๐.๑ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ: ด่ำนศุลกำกร 
แม่สอด กรมศุลกำกร กระทรวงกำรคลัง 

๓๐.๒ ความเป็นมาของโครงการ    
กรมศุลกำกรมีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน

กระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยน ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้
ในกำรตรวจปล่อยสินค้ำน ำเข้ำส่งออก โดยได้น ำระบบ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วยเครื่องเอกซเรย์มำใช้แทน
กำรเปิดตรวจด้วยเจ้ำหน้ำที่ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้ประกอบกำรยกระดับกำรให้บริกำรด้ำนกำรตรวจปล่อยตู้
สินค้ำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล อันจะน ำมำซึ่งศักยภำพ
ในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำภำยในประเทศ รวมถึงเพ่ิม  

ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ อีกทั้งช่วย
บรรเทำปัญหำเกี่ยวกับข้อจ ำกัดด้ำนอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ที่
มีแนวโน้มลดลงตำมนโยบำยก ำลังคนภำครัฐ ในขณะที่
ปริมำณงำนของ กรมศุลกำกร โดยเฉพำะด่ำนกำรค้ำ
ชำยแดนที่มีแนวโน้มกำรค้ำที่เพ่ิมมำกขึ้น 

ด่ำนศุลกำกรแม่สอด อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก   
เป็นด่ำนกำรค้ำชำยแดนที่เชื่อมต่อชำยแดนไทยและ
สหภำพเมียนมำร ์สำมำรถเชื่อมโยงเศรษฐกิจด้ำนกำรค้ำ 
กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว รวมถึงตั้งอยู่บนแนว
เส้นทำงพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุน East-West Economic 
Corridor เชื่อมโยงกับท่ำเรือเมำะละแหม่ง และท่ำเรือ
ย่ำงกุ้งในสหภำพเมียนมำร์ ซึ่งมีมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนกว่ำ 
80,000 ล้ำนบำท จำกสถิติมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนมี
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น ท ำให้เกิดกำรส่งผ่ำนสินค้ำทำงด่ำน
ศุลกำกรโดยกำรขนส่งทำงถนน โดยเฉพำะระบบตู้คอน
เทนเนอร์ซึ่งจะต้องผ่ำนปฏิบัติพิธีกำรทำงศุลกำกร  

มูลค่าการค้าชายแดนของด่านศุลกากรแม่สอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ด่ำนศุลกำกรแม่สอด กรมศุลกำกร อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

๓๐.๓ วงเงินลงทุนโครงการ/แหล่งเงินกู้ 
- วงเงินลงทุนโครงการ: วงเงินรวม 

2,431,291,200.01  บำท 
- แหล่งเงินกู้: โครงกำรเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ

พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Development Policy Loan: 
DPL) ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2555 
วงเงิน 2,453.376 ล้ำนบำท  
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๓๐.๔ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรวจปล่อยสินค้ำและ

กำรควบคุมทำงศุลกำกร เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้  
กับผู้ประกอบกำรในกำรตรวจสอบสินค้ำที่มีกำรน ำเข้ำส่งออก   
อีกท้ังเป็นกำรน ำเครื่องเอกซเรย์สินค้ำซึ่งเป็นเทคโนโลยี
สมัยใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกลมำใช้ในกำรตรวจสอบ
สินค้ำแทนกำรให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเพียงอย่ำงเดียว 

๓๐.๕ ลักษณะโครงการ: เป็นกำรด ำเนินโครงกำรเพ่ือจัดหำ
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วยเครื่องเอกซเรย์ 
ระยะที่ 5 ประกอบด้วย 

แบบเครื่องเอกซ์เรย์ จ านวน 
แบบกึ่งเคลื่อนย้ำยหรือถอดประกอบ
เคลื่อนย้ำยได้ (Re-locatable System) 

5 เคร่ือง 

แบบเคลื่อนที่ (Mobile System) 5 เคร่ือง 
แบบรถ X – Ray พัสดุภัณฑ์ 2 เคร่ือง 
Upgrade Mobile X - Ray  7 เคร่ือง 

ที่มา: ด่ำนศุลกำกรแม่สอด กรมศุลกำกร อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

ปัจจุบันกรมศุลกำกรได้ด ำเนินกระบวนกำรจัดหำ
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งระบบตรวจสอบ
สินค้ำด้วยเครื่องเอกซเรย์ ไปปฏิบัติยังหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ของกรมศุลกำกร ดังนี้  

1) ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วย
เครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile) จ ำนวน 12 
เครื่อง ได้แก่ 

- ด่ำนพรมแดนเชียงของ (สะพำนมิตรภำพ) 
- ด่ำนศุลกำกรนครพนม 
- ด่ำนศุลกำกรมุกดำหำร 
- ด่ำนศุลกำกรท่ำลี่ 
- ด่ำนศุลกำกรช่องเม็ก 
- ด่ำนศุลกำกรชุมพร 
- ด่ำนศุลกำกรสงขลำ 
- ด่ำนศุลกำกรสุไหงโก-ลก 
- ด่ำนศุลกำกรบึงกำฬ 
- ด่ำนศุลกำกรเชียงของ (ส ำนักงำนด่ำน) 
- ด่ำนศุลกำกรคลองใหญ่ 
- ด่ำนศุลกำกรแม่สอด 

ภาพเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile) 

2) ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วย
เครื่องเอกซเรย์แบบถอดประกอบเคลื่อนย้ำยได้ 
(Relocatable) จ ำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ 

 - ด่ำนศุลกำกรแม่สำย 
 - ด่ำนศุลกำกรหนองคำย 
 - ด่ำนศุลกำกรมุกดำหำร 
 - ศูนย์ปรำบปรำมปรำณบุรี  
 - ด่ำนศุลกำกรปำดังเบซำร์ 

ภาพเครื่องเอกซเรย์แบบถอดประกอบเคลื่อนย้ายได้ (Relocatble) 
 

 
  

 

 

 
3) ระบบตรวจสอบพัสดุภัณฑ์ด้วยเครื่องเอกซเรย์

แบบเคลื่อนที่ (Mobile Parcel) จ ำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ 
 - ส ำนักงำนศุลกำกรตรวจสนิค้ำท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ 
 - ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 3 (ด่ำนศุลกำกรแม่สอด) 

๓๐.๖  ขอบเขต/พื้นที่ด าเนินโครงการ 
           กรมศุลกำกรได้ติดตั้งและเริ่มใช้งำนระบบ
ตรวจสอบตู้ คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบ
เคลื่อนย้ำยได้ (Mobile X-Ray) แบบ Upgrade Mobile X - Ray 
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หน่วย:ล้ำนบำท 

ณ บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงด่ำนศุลกำกรแม่สอด บนพ้ืนที่ถนน
ผังเมือง  รวมเมืองแม่สอดของกรมทำงหลวงชนบท อ ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตำก เป็นกำรชั่วครำว ระหว่ำงรอกำรน ำไป
ติดตั้งใช้งำนที่บริเวณสะพำนมิตรภำพ ไทย-พม่ำ แห่งที่ 2 

๓๐.๗ วันเริ่มต้น/สิ้นสุดโครงการ 
เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎำคม 2555 – 

28 กุมภำพันธ์ 2557 ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 548 วัน 

๓๐.๘ ผู้รับจ้าง: บริษัท นุ๊กเทค จ ำกัด (Nuctech 
Company Limited) (สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 

๓๐.๙ เลขทีส่ัญญา: เลขที่ 39/2556 ลงวันที่ 28 
ธันวำคม 2555 

๓๐.๑๐ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง: จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีพิเศษ
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพัสดุ  
พ.ศ.2525 โดยวิธีพิเศษ 

๓๐.๑๑ ผู้ควบคุมงาน: นำยประพัฒน์ อภินำทพงศำ 
                                 นักวชิำกำรศุลกำกรช ำนำญกำร 
 

ภาพจ าลองโครงการสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ 2  
 ณ สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2   

 
 

 

 

๓๐.๑๒ ผลการเบิกจ่าย 

โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์  ระยะที่ 5  
ด่านแม่สอด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรมวีงเงินลงทุนรวม 2,431,291,200.01 บำท มีแผนกำรเบิกจ่ำยเงินจ ำนวน 7 งวดงำน ซึ่งหน่วยงำน 
ได้มีกำรเบิกจ่ำยเงินส ำหรับด ำเนินโครงกำรครบถ้วนแล้ว แต่อย่ำงไรก็ดี กำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
เนื่องจำกติดปัญหำกรณทีี่ไม่สำมำรถใช้แบบมำตรฐำนของ บริษัท นุ๊กเทค จ ำกัด ในพ้ืนที่ด ำเนินกำรจริงได้ จึงต้องท ำกำรปรับปรุง
แบบให้เหมำะสมกับสถำนที่และได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี และยังพบปัญหำกรณีควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน  
เงินตรำต่ำงประเทศท ำให้มูลค่ำสัญญำเพ่ิมสูงขึ้น
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๓๐.๑๓ การให้คะแนนผลการประเมินโครงการ            
เม่ือโครงการแล้วเสร็จ (Terminal Evaluation Results) 

การ 
ประเมินผล 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนน 

ความสอดคล้อง 
(Relevance) 

a : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลอย่ำงมำก 
b : สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำลบำงสว่น 
c : ไม่สอดคลอ้งกับนโยบำยรฐับำล 

a 

ประสทิธผิล
(Effectiveness) 
 

a : บรรลุวตัถุประสงค์มำกกว่ำ 80% ของแผนที่วำงไว ้
b : บรรลุวัตถุประสงค์มำกกว่ำ 50% - 80% ของแผนที่วำงไว ้
c : บรรลวุัตถปุระสงค์นอ้ยกวำ่ 50% ของแผนที่วำงไว ้

a 

ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) 
 

a : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ มีประสทิธภิำพ 
b : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ บำงส่วนไม่มปีระสิทธภิำพ 
c : กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำ ไมม่ีประสทิธภิำพ 

c 

ผลกระทบ 
(Impact) 

a : สง่ผลให้เกิดผลลพัธท์ำงออ้มที่สง่ผลกระทบในเชิงบวก 
b : สง่ผลให้เกิดปัญหำและผลกระทบในเชงิลบ 
c : ส่งผลให้เกดิปัญหำและผลกระทบในเชิงลบอย่ำงร้ำยแรง 

a 

ความยั่งยนื 
(Sustainability) 

a : มัน่ใจว่ำโครงกำรมีควำมย่ังยืน 
b : มแีนวโน้มทีจ่ะเกิดปัญหำแต่มโีอกำสพัฒนำ 
   และแก้ไขให้ย่ังยืนได ้
c : ไมอ่ำจด ำเนนิกำรอย่ำงย่ังยืนหำกไม่ไดร้ับควำมชว่ยเหลอื 

a 

Overall Rating B 
โครงกำรนี้ได้รับผลกำรประเมินโครงกำรในภำพรวม      

อยู่ในระดับ B – พอใจมำก โดยมีคะแนนกำรประเมินผลทั้ง 4 
ด้ำน คือ ควำมสอดคล้อง ประสิทธิผล ผลกระทบ และ
ควำมยั่งยืน อยู่ในระดับ a ทั้งหมด มีเพียงประสิทธิภำพ  
ที่ได้คะแนนในระดับ c ซึ่งรำยละเอียดผลกำรประเมินผล
แต่ละด้ำน ดังนี้  

 
ผลการประเมินด้านความสอดคล้อง (Relevance)  

ได้คะแนน a: กำรด ำเนินโครงกำรมีควำมสอดคล้อง
กับนโยบำยรัฐบำล ดังนี้ 

1) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 
10 ในยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้สมดุล
และยั่งยืน โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบ        
โลจิสติกส์และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ในยุทธศำสตร์ที่ 5.5 กำร
สร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคง
ทำงเศรษฐกิจและสังคม โดยในยุทธศำสตร์ย่อย 5.5.1 กำร
พัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือในอนุภูมิภำคต่ำง ๆ ซึ่งมุ่งพัฒนำ
บริกำรขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภำพและได้
มำตรฐำนสำกลปรับปรุงกฎระเบียบกำรขนส่งคนและสินค้ำ 

ที่เก่ียวข้อง พัฒนำบุคลำกรในธุรกิจกำรขนส่งและโลจิสติกส์
เชื่อมโยงกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวพื้นที่ชำยแดน/เขต
เศรษฐกิจชำยแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบกำรผลิตกับพ้ืนที่
ตอนในของประเทศ 

2) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำล  ทีร่องรับกำรตรวจปล่อยสินค้ำท่ีมีกำรขนส่งทำง
รถยนต์ผ่ำนเขตแดนทำงบกสอดคล้องกับแผนแม่บทว่ำด้วย
กำรเชื่อมโยงอำเซียน (Master Plan or ASEAN 
Connectivity: MPAC) ซึ่งเป็นกำรด ำเนินงำนภำยใต้มติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2553 เห็นชอบใน
หลักกำรและอนุมัติให้กรมศุลกำกรด ำเนินโครงกำรจัดหำ
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วยเครื่องเอกซเรย์
โครงกำรระยะที่ 5   

3) เป็นกำรปรับกระบวนกำรบริกำรทำงศุลกำกร  
ให้สะดวก รวดเร็ว สำมำรถรองรับกับปริมำณงำนที่เพ่ิมขึ้น 
เตรียมกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

4) โครงกำรดังกล่ำวตอบสนองต่อควำมต้องกำร
และควำมจ ำเป็นของกลุ่มเป้ำหมำยหรือผู้มีส่วนได้เสีย  
ในพ้ืนที่โครงกำรและสอดคล้องกับสภำพปัญญำที่เกิดขึ้น
จริงก่อนมีกำรด ำเนินโครงกำร รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน (กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน)  
เพ่ือรองรับกำรเดินทำง กำรขนส่ง และกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่ง 
ของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) 

5) โครงกำรมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจนมีควำม
เป็นรูปธรรม สำมำรถวัดผลได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยำว 
โดยมีควำมเชื่อมโยงหรือสะท้อนควำมส ำเร็จได้ตรงตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
ผลการประเมินด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 

ได้คะแนน a: เพ่ือประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงกำร โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้ำหมำย
ของโครงกำร สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
โครงกำร 

เมื่อพิจำรณำจำกกำรบรรลุเป้ำหมำยตัวชี้วัดผลผลิต
ของโครงกำรที่ก ำหนดไว้ กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมเป้ำหมำย คือ ด่ำนศุลกำกรแม่สอดได้ท ำ
กำรติดตั้งงำนระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วย
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เครื่องเอกซเรย์แบบ Upgrade Mobile X – Ray จ ำนวน 1 เครื่อง ณ 
บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงด่ำนศุลกำกรแม่สอด บนพื้นที่ถนนผังเมือง
รวมเมืองแม่สอดของกรมทำงหลวงชนบท อ ำเภอแม่สอด 
จังหวัดตำก โดยได้เปิดใช้งำนระบบตรวจสอบตู้คอนเทน
เนอร์สินค้ำอย่ำงเป็นทำงกำร เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2559 
จำกสถิติกำรด ำเนินงำนของเครื่องเอกซเรย์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 พบว่ำ จำกเดิมกำรด ำเนินกำรตรวจ
ปล่อยตู้สินค้ำ ใช้เวลำ 30 นำที/ตู้/คัน หลังจำกกำร
ด ำเนินกำรติดตั้งระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ สำมำรถ
เพ่ิมควำมเร็วในกำรตรวจปล่อยตู้สินค้ำเหลือเพียง 6 
นำที/ตู้/คัน โดยเฉพำะในขั้นตอนกำรเอกซเรย์ที่ใช้ 1 นำที/
ตู้/คัน ดังนั้น ผลกำรประเมินด้ำนประสิทธิผลจึงได้รับคะแนน    
อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีมำก 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
จัดหำระบบตรวจสอบ  
ตู้คอนเทนเนอรส์ินค้ำ 
ด้วยเครื่องเอกซเรย์
แบบ Upgrade 
Mobile X – Ray  

ลดระยะเวลำกำร
ตรวจปล่อยตู้
สินค้ำจำกเดิม 30 
นำที/ตู้/คัน ให้
เหลือ 10 นำที/
ตู้/คัน 

ใช้เวลำในกำร
ตรวจปล่อยตู้
สินค้ำ 6 นำที/
ตู้/คัน 
 

ที่มา: ด่ำนศุลกำกรแม่สอด กรมศุลกำกร อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

จำกสถิติด ำเนินงำนของเครื่องเอกซเรย์ ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 พบว่ำ สำมำรถด ำเนินงำนได้สูงกว่ำ    
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลปริมำณกำรตรวจปล่อยตู้
คอนเทนเนอร์รำยเดือนย้อนหลัง ดังนี้ 

เดือน แผน (ตู้/คัน) ผล (ตู้/คัน) 
สูงกว่า     

(ร้อยละ) 
ต.ค. 59 1,280 1,605 25.39 

พ.ย. 59 1,280 1,905 48.83 

ธ.ค. 59 1,280 1,725 34.77 

ม.ค. 60 1,280 1,987 55.23 

ก.พ. 60 1,280 1,884 47.19 

ที่มา: ด่ำนศุลกำกรแม่สอด กรมศุลกำกร อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

 

ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ได้คะแนน C : เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของ

ปัจจัยที่จะท ำให้โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนินงำน      
ในเชิงของปริมำณและคุณภำพ โดยพิจำรณำจำก
ประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำที่ใช้ด ำเนินโครงกำรและ      
กำรเบิกจ่ำยเงินกู้ 

1) ขอบเขตการด าเนินโครงการ 

ขอบเขตการ
ด าเนินโครงการ แผน ผล 

1.เตรียมโครงกำร
และขออนุมัติ
โครงกำร 

จัดเตรียม
รำยละเอียดและ
น ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำอนุมัติ
โครงกำร 

ได้รับอนุมัติ
งบประมำณวงเงิน  
2,543.376      
ล้ำนบำท 

2.กำรเลือก    
ผู้รับจ้ำง 

จัดเตรียม
รำยละเอียดและ
ขั้นตอนรำคำจ้ำง 

บริษัท นุ๊กเทค 
จ ำกัด 

3.กิจกรรมกำร
จัดหำระบบ
ตรวจสอบตู้คอน
เทนเนอร์สินค้ำ 

1) แบบกึ่ง
เคลื่อนย้ำยหรือ
ถอดประกอบ
เคลื่อนย้ำยได้  
(Re-locatable 
System) จ ำนวน 
5 เคร่ือง  
2) แบบเคลื่อนที่ 
(Mobile System) 
จ ำนวน 5 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                    
3) แบบรถ X – 
Ray พัสดุภัณฑ์ 
จ ำนวน 2 เครื่อง 
4) Upgrade 
Mobile X – Ray 
จ ำนวน 7 เครื่อง                                                                                                                                                   

1) แบบกึ่ง
เคลื่อนย้ำยหรือ
ถอดประกอบ
เคลื่อนย้ำยได้    
(Re-locatable 
System) จ ำนวน 5 
เครื่อง  
2) แบบเคลื่อนที่ 
(Mobile System) 
จ ำนวน 5 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                    
3) แบบรถ X – 
Ray พัสดุภัณฑ์ 
จ ำนวน 2 เครื่อง 
4) Upgrade 
Mobile X – Ray 
จ ำนวน 7 เครื่อง   

ที่มา: กรมศุลกำกร กรุงเทพมหำนคร 

2) ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
   หน่วยงำนด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 

100 โครงกำรดังกล่ำวมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตำม
รำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ในสัญญำ ทั้งนี้ ตำมแผนกำรด ำเนิน
โครงกำรมีระยะเวลำ 548 วัน แต่ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรล่ำช้ำ
กว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 453 วัน 
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3) ค่าใช้จ่ายโครงการ 

ค่าใช้จ่ายโครงการ วงเงิน (บาท) 
แผน 2,431,291,200.01 
ผล 2,431,291,200.01 

4) ด้านแผนและผลการเบิกจ่าย 
     เมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพด้ำนระยะเวลำที่ใช้

ด ำเนินโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินกู้ หน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรได้เบิกจ่ำย 2,431,291,200.01 บำท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100 อย่ำงไรก็ดี หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรได้
เบิกจ่ำยล่ำช้ำกว่ำแผนที่ตั้งไว้เดือนตุลำคม 2558 
เนื่องจำกติดปัญหำในเชิงเทคนิคกับผู้รับเหมำ รวมทั้ง
ปัญหำกรณีควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศท ำให้มูลค่ำสัญญำสูงขึ้น 

งวดที่ วงเงิน 
 (ล้านบาท) 

แผน ผล 

1 339.01 ม.ค. 56 มี.ค. 56 
2 1,069.06 ก.ย. 56 ธ.ค.56 

3 36.12 ม.ค. 57 ก.พ. 57 
4 332.76 ส.ค. 57 ก.ย. 57 
5 359.25 ต.ค. 57 ธ.ค. 57 
6 80.24 ส.ค. 58 ก.ย. 58 
7 214.76 ต.ค. 58 ธ.ค. 58 

รวม 2,431.2 ม.ค. 56 – 
ต.ค. 58 

ม.ค. 56 – 
ธ.ค. 58    

  
ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Impact) 

ได้คะแนน a: เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำย
โครงกำรในภำพรวมหรือในระดับที่ก ำหนดไว้หรือไม่     
ในส่วนของผลลัพธ์ทำงอ้อมจำกโครงกำร รวมทั้ง
ผลกระทบที่มีต่อเทคโนโลยี เศรฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม จำกกำรที่มีโครงกำรดังกล่ำว ดังนี้  

- ผลกระทบทางตรงที่เกิดจากโครงการ 
  1) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรวจปล่อยสินค้ำ

และกำรควบคุมทำงศุลกำกร จำกเดิมที่ต้องอำศัยแรงงำน
จำกเจ้ำหน้ำที่เพียงอย่ำงเดียว ซึ่งอำจไม่สำมำรถตรวจสอบ
ได้อย่ำงทั่วถึงประกอบกับปริมำณกำรขนส่งทำงถนน (ระบบ
ตู้คอนเทอนเนอร์) ผ่ำนด่ำนศุลกำกรแม่สอดมีจ ำนวนเพ่ิม
มำกขึ้น เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในพิธีศุลกำกร 

  2) ช่วยป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบ 
หลีกเลี่ยงภำษีศุลกำกรและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ เนื่องจำกระบบตรวจสอบ ตู้คอนเทน
เนอร์สินค้ำเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ได้รับควำมช่วยเหลือ
จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงเพ่ือรองรับมำตรกำร
ตำมโครงกำรว่ำด้วยควำมปลอดภัยเบื้องต้นในกำรขนส่งตู้
สินค้ำ (Container Security Initiative หรือ CSI) 
สหรัฐอเมริกำ  

ภาพภายใน Mobile X – Ray 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าใช้จ่าย เริ่ม-เสร็จ จ านวนวัน 
แผน 28 ธ.ค.55 - 28 มิ.ย.57 548 
ผล 28 ธ.ค.55 - 24 ก.ย.58 1,001 
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สรุปผลคะแนนประเมินโครงการ: B – พอใจมาก 

- ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากโครงการ 
  1) กำรเพิ่มประสิทธิภำพและอ ำนวยควำมสะดวก

ในพิธีกำรทำงศุลกำกรจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้
น ำเข้ำและส่งออก ซึ่งจะมีส่วนส ำคัญในกำรช่วยพัฒนำ 
กำรค้ำชำยแดน ทั้งนี้ กำรเพ่ิมขึ้นของกำรค้ำชำยแดน   
จะช่วยสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ 

  2) มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำบุคลำกร 
เนื่องจำกระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำเป็น
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะต้องมีบุคลำกรที่สำมำรถ
เรียนรู้และใช้ระบบดังกล่ำวได้เป็นอย่ำงดี โดยผู้รับเหมำ
จะมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกรกรมศุลกำกร
ท ำให้บุคลำกรทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีมำกขึ้น เพ่ือ
ช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ต่อไป  

 
ผลการประเมินด้านความยั่งยืน (Efficiency) 

ได้คะแนน a : เพ่ือประเมินควำมพร้อมของ 
หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรในกำรจัดท ำแผนบ ำรุงรักษำและ         
ควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินงำนภำยหลังโครงกำรเสร็จสิ้น  

 
 
 
 
 
 

 

ระยะที่ 1 ช่วงประกันผลงำนจำกผู้รับจ้ำง 
โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำกระบบ

ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์ตลอดช่วงอำยุ
กำรใช้งำน ทั้งนี้ เครื่องเอกซเรย์มีกำรรับประกันผลงำน  
เป็นระยะเวลำ 5 ปี หำกเครื่องเอกซเรย์เกิดกำรช ำรุด
บกพร่องหรือขัดข้องไม่เป็นไปตำมสัญญำ ผู้รับเหมำจะ
เข้ำมำดูแลรักษำและซ่อมบ ำรุง นอกจำกนี้ จะมีวิศวกร  
ที่เชี่ยวชำญมำคอยให้ค ำแนะน ำโดยเฉพำะเนื่องจำก  
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

ระยะที่ 2 ช่วงหลังประกันผลงำนเป็นต้นไป 
จำกกำรประเมินควำมพร้อมของหน่วยงำน

เจ้ำของโครงกำรหลังจำกด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ พบว่ำ 
โครงกำรดังกล่ำวได้ด ำเนินกำรเปิดใช้อย่ำงเป็นทำงกำร
เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรจะเข้ำมำดูแล
และบ ำรุงรักษำตลอดอำยุกำรใช้งำน ตลอดจนมีแผน    
ในกำรจัดหำงบประมำณส ำหรับพัฒนำระบบและฝึกอบรม
อย่ำงต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 แผนภาพผลการประเมินโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ ระยะที่ 5 ด่านแม่สอด อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 
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๓๐.๑๔ สรุปผลการประเมินโครงการ: พึงพอใจมำก 

 
 

 

 

 
 
 

หลักเกณฑ ์ รายละเอียด ผลการประเมิน เหตุผลประกอบ 
๑. ความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำกิจกรรมและวิธีกำรด ำเนิน 
โครงกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบำย 
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคญั 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล       
ทีร่องรับกำรตรวจปล่อยสินค้ำท่ีมกีำร
ขนส่งทำงรถยนต์ ผ่ำนเขตแดนทำงบก
สอดคล้องกับแผนแม่บทว่ำด้วยกำร
เช่ือมโยงอำเซียนและกำรปรับ
กระบวนกำรบริกำรทำงศลุกำกร      
ใหส้ะดวก รวดเร็ว สำมำรถรองรับกับ
ปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้น เตรียมกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) 

2. ประสิทธิผล เพื่อประเมินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร โดยกำรเปรยีบเทียบผลผลิตทีไ่ดร้ับ
กับเป้ำหมำยของโครงกำร 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

โครงกำรสำมำรถด ำเนินกำรได้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ซึ่งสำมำรถติดตั้งระบบ
ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วย
เครื่องเอกซเรย์แบบ Upgrade Mobile 
X – Ray จ ำนวน 1 เครื่อง และกำรท ำงำน 
และสถิติกำรด ำเนินงำนของ
เครื่องเอกซเรย์ สำมำรถด ำเนินงำนได้    
สูงกว่ำแผนที่ก ำหนดไว้ 

3. ประสิทธิภาพ เพื่อประเมินควำมเหมำะสมของปัจจัยที่จะท ำให้
โครงกำรส ำเร็จตำมแผนกำรด ำเนนิงำน 
ในเชิง ของปริมำณและคณุภำพ เช่น ต้นทุน
ของโครงกำร ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน  
และผลผลิตทีไ่ดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

พึงพอใจ จำกแผนกำรเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 7 งวด 
สำมำรถเบิกจ่ำยไดต้ำมแผนท่ีก ำหนดไว้ 
และก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 100% แต่
อย่ำงไรก็ตำม กำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไป 
ตำมแผนที่ก ำหนดไวเ้นื่องจำกติดปัญหำ
ด้ำนทำงเทคนิคกับผูร้ับเหมำ 

๔. ผลกระทบ เพื่อประเมินกำรบรรลุเป้ำหมำยโครงกำร 
ในภำพรวมหรือในระดับท่ีก ำหนดไว้หรือไม ่
ทั้งในแง่ของผลลัพธ์ทำงตรงผลลัพธ์ทำงอ้อม 
จำกโครงกำรและผลกระทบที่มตี่อเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม 

พึงพอใจ       
มากที่สุด 

เพิ่มประสิทธิภำพและอ ำนวย   
ควำมสะดวกในพิธีกำรทำงศุลกำกร
จะช่วยสร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อผู้น ำเข้ำ
และส่งออก ป้องกันและปรำบปรำม  
กำรลักลอบ หลีกเลี่ยงภำษีศุลกำกร 
รวมทั้งช่วยส่งเสริมกำรค้ำชำยแดน
และช่วยพัฒนำบุคลำกรในกำเรียนรู้
ทำงด้ำนเทคโนโลยี 

5. ความยั่งยืนของ
โครงการ 

เพื่อประเมินว่ำภำยหลังจำกโครงกำรสิ้นสุดแล้ว 
จะมีกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรตอ่ไปอย่ำงไร 
มีหน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนิน
โครงกำรและบ ำรุงรักษำโครงกำรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรต่อไปได้ รวมถึงผลผลติที่เกิดขึ้น  
จำกโครงกำรหรือสิ่งท่ีได้รับจำกโครงกำร 

พึงพอใจ      
มากที่สุด 

โครงกำรสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์
สินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประโยชน์ตรงตำมวัตถุประสงค์
ตลอดช่วงอำยุกำรใช้งำน ทั้งนี้ 
เครื่องเอกซเรย์มีกำรรับประกัน
ผลงำนเป็นระยะเวลำ 5 ปี ตลอดจน
มีแผนในกำรพัฒนำระบบและ
ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง 
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๓๐.๑๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
เมื่อด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จจะท ำให้ได้รับประโยชน์ ดังนี้ 
1) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบสินค้ำภำยใน

ตู้คอนเทนเนอร์ให้เป็นไปตำมที่ส ำแดง อันเป็นกำรช่วยลด
ระยะเวลำพิธีกำรทำงศุลกำกร โดยระยะเวลำตรวจปล่อยจำก
เดิม 30 นำทีต่อตู้/คัน เหลือเพียง 6 นำทีต่อตู้/คัน ซึ่งเฉพำะ
ขั้นตอนในกำรเอกซเรย์เหลือเพียง 1 นำทีต่อตู้/คัน  

2) เป็นกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรลักลอบและ
หลีกเลี่ยงศุลกำกร หรือสินค้ำที่ผิดกฎหมำย 

ภาพข่าวการตรวจค้นวัตถุต้องสงสัย 
 
 
 
 
 
 
 

3) ช่วยพัฒนำระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญ  
ในกำรท ำให้กำรค้ำชำยแดนมีมูลค่ำที่สูงขึ้นรองรับกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนในพื้นที่ 
รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรคมนำคม
ขนส่งของประเทศ  

๓๐.๑๖ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 

จำกกำรประเมินโครงกำรพบว่ำ โครงกำรมี          
ควำมสอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลเป็นอย่ำงมำก โดยกำร
ด ำเนินงำนได้ผลลัพธ์บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้          
แต่โครงกำรดังกล่ำวมีปัญหำด้ำนประสิทธิภำพ เนื่องจำก   
กำรใช้งบประมำณและระยะเวลำไม่เป็นไปตำมแผน    
ที่วำงไว้ โครงกำรมีปัญหำและอุปสรรคในส่วนของกำร
ตรวจรับ งำนมีข้อจ ำกัดด้ำนเทคนิคและยังพบปัญหำ  
จำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำง
ประเทศท ำให้มูลค่ำสัญญำเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงหน่วยงำนไม่ได้
คำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ และเนื่องจำกด่ำนแม่สอดมี
เครื่องเอกซเรยเ์พียง 1 เครื่อง เมื่อเทียบปริมำณงำน
ตรวจสอบที่มีเป็นจ ำนวนมำกจึงจ ำเป็นที่จะต้องพัก 
กำรใช้งำนเป็นระยะ เพ่ือไม่ให้ท ำงำนหนักเกินไป 

๓๐.๑๗ บทเรียนที่ได้รับ 
โครงกำรจัดหำระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์

สินค้ำด้วยเครื่องเอกซเรย์ ระยะที่ 5 ด่ำนแม่สอด อ ำเภอ   
แม่สอด จังหวัดตำก เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรตำม
นโยบำยรัฐบำลตำมยุทธศำสตร์ที่รองรับกำรตรวจปล่อย
สินค้ำที่มีกำรขนส่งทำงรถยนต์ผ่ำนเขตแดนทำงบก
สอดคล้องกับแผนแม่บทว่ำด้วยกำรเชื่อมโยงอำเซียน 
ตลอดจนกำรปรับกระบวนกำรบริกำรทำงศุลกำกรให้รวดเร็ว 
สำมำรถรองรับกับปริมำณกำรขนส่งผ่ำนแดนที่มำกขึ้น    
จำกกำรประเมินโครงกำรดังกล่ำวตำม 5 หลักเกณฑ์       
อยู่ที่ระดับ “พอใจมาก” แสดงให้เห็นว่ำโครงกำรสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ที่รัฐบำลก ำหนดไว้       
แต่ติดปัญหำในกำรด ำเนินงำนเชิงเทคนิคท ำให้กำรเบิกจ่ำย
ล่ำช้ำ 

๓๐.๑๘ ข้อเสนอแนะ 
1) ในกำรด ำเนินโครงกำรจัดหำระบบตรวจสอบ 

ตู้คอนเทนเนอร์สินค้ำด้วยเครื่องเอกซเรย์ ระยะท่ี 5  
ด่ำนแม่สอด ได้รับกำรจัดสรรแบบ Upgrade Mobile  
X – Ray ซึ่งผ่ำนกำรใช้งำนจำกด่ำนศุลกำกรอื่น และมีเพียง
เครื่องเดียวอำจไม่สำมำรถรองรับปริมำณกำรขนส่งสินค้ำผ่ำน
กำรค้ำชำยแดนที่มีปริมำณเพ่ิมขึ้น ในทุก ๆ ปี ซึ่งถ้ำมี
งบประมำณมำกพอควรพิจำรณำ เครื่องเอกซเรย์แบบกึ่ง
เคลื่อนย้ำยหรือถอดประกอบเคลื่อนย้ำยได้ (Re-locatable 
System) เนื่องจำกสำมำรถรองรับกำรใช้งำนที่มำกข้ึน 

2) เพ่ิมปริมำณบุคลกำกรที่สำมำรถใช้งำนระบบ
ดังกล่ำว เนื่องจำกปัจจุบันด่ำนศุลกำกรแม่สอด  
มีบุคลำกรอำจไม่เพียงพอกับปริมำณกำรตรวจสอบสินค้ำ     
ที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งโครงกำรที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จ ำเป็น
อย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถทดแทนกันได้ 
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การประเมินผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจากการ
ด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐ โดยใช้แบบจ าลอง 

เศรษฐมิตมิหภาคเชิงโครงสร้าง  
(Structural Macroeconometric Model) 

 
                  

 

 

 

นายหิรัญ รุจิระวิโรจน์ (เศรษฐกรช านาญการ) 

 

คณะผู้จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรลงทุนภำครัฐ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
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โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) 
ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต 

                  

 

 

 

นายธัชธรรม์ กลญัชัย (นักจัดการงานท่ัวไป) 

 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางจิระ - ขอนแก่น                 

 

 

 

นายอนิรุต อรณุเพ็ง (เศรษฐกรปฏบิัติการ) 

โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ 
ระหว่างสถานีบ้านทุ่งโพธิ์ – คีรรีัฐนิคม  

จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 น.ส.วรารักษ์ ชมมณี (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ) 

โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ ๖ ระหว่าง 
สถานีชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย 

 นายอนิรุต อรณุเพ็ง (เศรษฐกรปฏบิัติการ) 

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน  าเงินช่วงหัวล าโพง - บางแค                         
และบางซื่อ – ท่าพระ  

                                                                            น.ส.วรารักษ์ ชมมณี (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ)        

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ในเสน้ทางรถไฟ สายชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย  

พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line)  

น.ส.ตองทิพย์ ปิณจเีสคิกลุ (เศรษฐกรช านาญการ) 

โครงการงานตดิตั งรั วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ  
๑๕ รายการ ระหว่างสถานีชุมพร - สุราษฎร์ธาน ี

นายหิรัญ รุจิระวิโรจน์ (เศรษฐกรช านาญการ) 

โครงการปรับปรุงทางที่ไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถ 
ระหว่างสถานีคลองไผ่ – อุบลราชธาน ี

นายอนิรุต อรณุเพ็ง (เศรษฐกรปฏบิัติการ) 



โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
สาย นน.๔๐๑๕ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๐ –  

บ้านน  าฮาว อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 
ตอนกลางสะพานมิตรภาพท่ีแมส่อด (เขตแดนไทย/พม่า) 

–  แม่ละเมาระหว่าง กม.๗ + ๘๘๕ – กม.๘ + ๘๒๕ 
จังหวัดตาก 

                  

 

 

 

โครงการระบบส่งน  าพร้อมอาคารประกอบ  
โครงการระบบส่งน  าสถานสีูบน  า PL๓  

ต าบลปะอาว อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

คณะผู้จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรลงทุนภำครัฐ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐ 
 

๑๑ 
 

๑๒ 
 

๑๓ 
 

๑๔ 
 

๑๕ 
 

๑๖ 
 

๑๗ 
 

๑๘ 
 

๑๙ 
 

๒๐ 
 

๒๑ 
 

๒๒ 
 

 

โครงการบรูณะทางหลวงสายหลัก (ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ 
ตอน ๐๓๐๓ ตอน นครพนม – ธาตุพนม  

ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๓๑๙ + ๘๖๔ – กม. ๓๒๓ + ๐๒๕ 
และตอน ๒ ระหว่าง กม. ๓๖๓ + ๒๗๔ – กม. ๓๖๗ + ๒๗๔ 

นายณัฐพงษ์ อดุลยเมตต์ (เศรษฐกรปฏิบัติการ) 

โครงการบรูณะทางหลวงสายหลัก  
สายทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนบุ่งน  าเต้า – สักหลง 

จังหวัดเพชรบูรณ ์

น.ส.ตองทิพย์ ปิณจเีสคิกลุ (เศรษฐกรช านาญการ) 

โครงการงานบูรณะทางหลวงสายหลัก  
สายทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า – คลองท่อม  

ตอน ๑ และ ตอน ๒ 

นายอนิรุต อรณุเพ็ง (เศรษฐกรปฏบิัติการ) 

โครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน 
ระยะเร่งด่วน กิจกรรมบรูณะทางหลวงสายหลัก 
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐  

ตอนกลางสะพานมิตรภาพท่ีแมส่อด (เขตแดนไทย/พม่า) 
–  แม่ละเมาระหว่าง กม.๗ + ๘๘๕ – กม.๘ + ๘๒๕ 

จังหวัดตาก 

น.ส.วรารักษ์ ชมมณี (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ) 

โครงการตามแผนพัฒนาระบบขนส่งทางถนน 
ระยะเร่งด่วน กิจกรรมบรูณะทางหลวงสายหลัก  

ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน น  าสวย - สะพานมิตรภาพ  
ทีห่นองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) จงัหวัดหนองคาย 

นายหิรัญ รุจิระวิโรจน์ (เศรษฐกรช านาญการ) 

โครงการทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐  
ตอนอุบลราชธาน ี– อ.ตระการพืช – อ.เขมราฐ ตอน ๑ 
ต าบลหนองบก อ าเภอเหล่าเสือโกก้ จังหวัดอุบลราชธาน ี

น.ส.ตองทิพย์ ปิณจเีสคิกลุ (เศรษฐกรช านาญการ) 

โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งน  า 
บ้านสร้างเม็ก ต าบลท่าลาด อ าเภอเรณูนคร  

จังหวัดนครพนม 

นายอนิรุต อรณุเพ็ง (เศรษฐกรปฏบิัติการ) 

น.ส.วรารักษ์ ชมมณี (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ) 

น.ส.วรารักษ์ ชมมณี (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ) 

โครงการท านบดินคลองสังกาอู้ ต าบลเกาะลันตาใหญ่               
อ าเภอเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี ่

น.ส.ปภสัสริิ ไชยวุฒิ (เศรษฐกรปฏิบัติการ) 
โครงการระบบส่งน  าห้วยป่าเลา ระยะที่ ๑  

(อ่างเก็บน  าห้วยป่าเลาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 

นายอนิรุต อรณุเพ็ง (เศรษฐกรปฏบิัติการ) 

 
โครงการอาคารอัดน  าไทรฉีกขาพรอ้มระบบส่งน  า  
ต าบลศาลาดา่น อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี ่

น.ส.ปภสัสริิ ไชยวุฒิ (เศรษฐกรปฏิบัติการ) โครงการสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน  า 
บ้านเชียงแล หมู่ที่ ๔ ต าบลริม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

นายณัฐพงษ์ อดุลยเมตต์ (เศรษฐกรปฏิบัติการ) 



คณะผู้จัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรลงทุนภำครัฐ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
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๓๑ 
 

 

โครงการแก้มลิงบึงขุนทะเลพร้อมอาคารประกอบ  
ต าบลขุนทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นายอนิรุต อรณุเพ็ง (เศรษฐกรปฏบิัติการ) 

โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล  
๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์

น.ส.ปภสัสริิ ไชยวุฒิ (เศรษฐกรปฏิบัติการ) 

โครงการก่อสร้างบ้านพักพันเอก (พิเศษ)  
ของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกท่ี ๔ 
ต าบลมะขามเตี ย อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

 น.ส.ตองทิพย์ ปิณจเีสคิกลุ (เศรษฐกรช านาญการ) 

 
โครงการปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 

น.ส.ปภสัสริิ ไชยวุฒิ (เศรษฐกรปฏิบัติการ) 

โครงการจดัหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า 
ด้วยเครื่องเอกซเรย์ ระยะที่ ๕ ด่านแม่สอด  

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

 นายอนิรุต อรณุเพ็ง (เศรษฐกรปฏบิัติการ) 

 

โครงการแก้มลิงหนองกวกพร้อมอาคารประกอบ       
บ้านโคกป่าฝาง ต าบลปะโค อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

น.ส.ตองทิพย์ ปิณจเีสคิกลุ (เศรษฐกรช านาญการ) 

โครงการบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๙ (๑ ยูนิต)  
เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั น พื นที่ใช้สอย ๑๖๒ ตารางเมตร 

(รวมโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ณ ส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัดกระบี ่

 น.ส.วรารักษ์ ชมมณี (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ) 

 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
โรงเรียนนา่นปัญญานุกูล จังหวัดนา่น 

น.ส.ตองทิพย์ ปิณจเีสคิกลุ (เศรษฐกรช านาญการ) 

โครงการห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์วิศวกรรม 
พร้อมครุภณัฑ/์ห้องปฏิบัติการเครือ่งมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม/ห้องปฏิบัติการระบบภาพและระบบเสียง/

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เกษตร จังหวัดนครพนม 
 

น.ส.ตองทิพย์ ปิณจเีสคิกลุ (เศรษฐกรช านาญการ) 

 

ผู้จัดท ำและเรียบเรียงรำยงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรลงทุนภำครัฐ 
นายหิรัญ รุจิระวิโรจน์        เศรษฐกรช านาญการ 
 

ผู้จัดท ำปกและล ำดบัภำพกำรลงติดตำมและ
ประเมินผลโครงกำรในพื้นทีด่ ำเนินโครงกำร 
นายอรรถวัฒน์ ศานติศีมา   เศรษฐกร 
นายถิรวัฒน์ แก้วแสนเมือง  เศรษฐกร 
น.ส.พิมพ์กมล สมบูรณ์       เศรษฐกร 
 
 



 



ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔËÒÃË¹ÕéÊÒ̧ÒÃ³Ð ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¤ÅÑ§
¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ·Õè  ö á¢Ç§ÊÒÁàÊ¹ã¹
à¢µ¾ÞÒä· ¡ÃØ§à·¾ ñðôðð
â·Ã ðò – òöõ – øðõð , ðò – ò÷ñ – ÷ùùù 


