วันศุกร์ ท่ ี 24 สิงหาคม 2561

สางปมร้ อนเงินกองทุนอนุรักษ์ พลังงาน! สตง.สั่งตรวจเรี ยกดู
เอกสารเสนอโครงการ3.1หมื่นล.
"...เกี่ยวกับการตรวจสอบข้ อมูลการใช้ จ่ายเงินกองทุนอนุรักษ์ พลังงานนัน้ นับตัง้ แต่ ปี 2557
เป็ นต้ นมา สตง.ยังไม่ ได้ มีการรั บรองงบการเงินกองทุนฯ เนื่องจากมีการตรวจสอบข้ อมูลพบว่ า
บางโครงการที่มีการเสนอมา เมื่อได้ รับอนุ มัติงบไปแล้ ว นาเงินไปใช้ ไม่ ตรงตามวัตถุประสงค์
โครงการที่เสนอมาในครั ง้ แรก..."

การใช้ จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานจานวน 5 พันล้ านบาท ว่ ามีความคุ้มค่ า
โปร่ งใสหรื อไม่ กาลังถูกสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน (สตง.) เข้ าไปตรวจสอบทัง้ ระบบ
เมื่ อ ล่ า สุ ด ส านั ก ข่ า วอิ ศ รา www.isranews.org (http:// www.isranews.org)
ได้ รับการเปิ ดเผยจาก นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่ นดิน สานักงานการตรวจเงิน
แผ่ นดิน (สตง.) ว่ า ภายจากที่เกิดข่ าวเกี่ยวกับปั ญหาเรื่ องการใช้ จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานจานวนมากในช่ ว งสั ปดาห์ ท่ ีผ่ านมา ตนได้ ส่ ั ง การให้ เ จ้ า หน้ าที่ สตง. เข้ า ไป
ติดตามตรวจสอบข้ อมูลเรื่ องนีเ้ ป็ นทางการแล้ ว

นอกจากนี ้ ยั ง ได้ ส่ ั งการให้ ท าหนั ง สื อ ขอเอกสารหลั ก ฐานรายละเอี ย ดการเสนอขออนุ มั ติ
โครงการจากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ส่ ง เรื่ องเข้ า มาเพื่ อ ขออนุ มั ติง บประมาณสนั บ สนุ นประจาปี
2562 ที่อยู่ระหว่ างขัน้ ตอนการพิจารณาในปั จจุบัน จานวน 800 กว่ าโครงการ รวมวงเงินกว่ า
3.1 หมื่นล้ านบาท ตามที่สานักข่ าวอิศรานาไปมาใช้ ประกอบการตรวจสอบข้ อมูลเรื่ องนีด้ ้ วย
ผู้ว่าฯ สตง. ยังระบุด้วยว่ า เกี่ยวกับการตรวจสอบข้ อมูลการใช้ จ่ายเงินกองทุนอนุรักษ์ พลังงาน
นัน้ นับตัง้ แต่ ปี 2557 เป็ นต้ นมา สตง.ยังไม่ ได้ มีการรั บรองงบการเงินกองทุนฯ เนื่องจากมีการ
ตรวจสอบข้ อมูลพบว่ า บางโครงการที่มีการเสนอมา เมื่อได้ รับอนุมัติงบไปแล้ ว นาเงินไปใช้ ไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ โครงการที่เสนอมาในครั ง้ แรก
"มีหลายโครงการที่ สตง.ตรวจสอบพบว่ า หลังได้ รับอนุมัติโครงการไปแล้ ว มีการใช้ จ่ายเงินไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ ชีใ้ ห้ เห็นว่ าการดาเนินงานของกองทุนที่ผ่านมามีปัญหาควบคุมเรื่ องการใช้
จ่ ายเงิน ซึ่งในส่ วนโครงการใหม่ ที่เสนอมาแล้ ว วงเงินกว่ า 3.1 หมื่นล้ าน สตง.จะเข้ าไปติดตาม
ตรวจสอบอย่ างใกล้ ชิด จะดูข้อมูลย้ อนไปถึงหน่ วยงานที่ทาเรื่ องเสนอโครงการเข้ ามาด้ วย" ผู้ว่าฯ
สตง.ระบุ
อนึ่งก่ อนหน้ านี ้ สานักข่ าวอิศรา ตรวจสอบข้ อมูลรายละเอียดโครงการที่มีการทาเรื่ องเสนอเข้ า
มาขอรั บการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานประจาปี 2562
พบว่ า ปั จจุบันมีหน่ วยงานจานวนกว่ า 71 แห่ ง ที่เสนอเรื่ องโครงการเข้ ามา รวมจานวน 817
โครงการ รวมเป็ นวงเงินทัง้ สิน้ 3.1 หมื่นล้ านบาท
โดยสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็ นหน่ วยงานที่เสนอโครงการเข้ ามามากที่สุดจานวน
189 โครงการ รองลงมาคื อ หน่ วยงานในสั งกัดองค์ การบริ หารส่ ว นท้ องถิ่น 130 โครงการ
มหาวิ ทยาลั ยต่ า งๆ 119 โครงการ กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รัก ษ์ พ ลั ง งาน 116
โครงการ โรงเรี ยนต่ างๆ 91 โครงการ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 13 โครงการ ส่ วน
หน่ วยงานที่เหลือเสนอเข้ ามาแห่ งละไม่ เกิน 10 โครงการ แต่ ส่วนใหญ่ เฉลี่ยอยู่ท่ หี น่ วยงานละ 1
โครงการ

อย่ างไรก็ดี หากพิจารณายอดวงเงินรวม แต่ ละหน่ วยงานที่เสนอขอสนับสนุนงบประมาณเข้ ามา
มหาวิทยาลัยต่ างๆ มียอดวงเงินสูงสุดอยู่ท่ ี 10,812 ล้ านบาท ตามมาด้ วย กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน 6,579 ล้ านบาท หน่ วยงานในสังกัดองค์ การบริ หารส่ วนท้ องถิ่น
2,493 ล้ านบาท ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน 1,838 ล้ านบาท ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 967 ล้ านบาท
ขณะที่หน่ วยงานในสังกัดกองทัพ ก็ทาโครงการเสนอขอรั บการสนับสนุนงบประมาณเข้ ามาด้ วย
เช่ นกัน อาทิ กองทัพเรื อ 6 โครงการ วงเงิน 632 ล้ านบาท กองทัพอากาศ 7 โครงการ 462
ล้ านบาท กองทัพบก 6 โครงการ 258 ล้ านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย 2 โครงการ 208
ล้ านบาท (ดูตารางประกอบท้ ายเรื่ อง)
ขณะที่ แหล่ งข่ าวระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน ให้ สัมภาษณ์ ยืนยันสานักข่ าวอิศราว่ า เกี่ยวกับ
โครงการที่มี ก ารเสนอขอรั บ การสนั บ สนุ นงบประมาณจากกองทุ นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
พลั ง งาน ประจ าปี 2562 วงเงิ น รวมกว่ า 3.1 หมื่ น ล้ า นบาทในขณะนี ้ จะมี ก ารพิ จ ารณา
รายละเอียดโครงการอย่ างเข้ มงวด ทัง้ ในเรื่ องความคุ้มค่ า ความซา้ ซ้ อน แต่ ถ้าเป็ นโครงการที่ไม่
เกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งานจะมี ก ารตั ด ออกเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานเจ้ า ของโครงการไปลงทุน
ดาเนินการเอง
ส่ วนการดาเนินงานหลังจากที่สตง.เข้ าไปตรวจสอบเป็ นทางการแล้ ว ผลจะออกมาเป็ นอย่ างไร
ต้ องติดตามดูกันอย่ างใกล้ ชิดต่ อไป

