1 ตุลาคม 2563
สตง. เสนอแนะแนวทางดาเนินงานโครงการการบริหารจัดการพลังงานภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
จานวน 2 โครงการ ภายหลังตรวจพบการดาเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส่งผลให้
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน
นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการการบริหารจัดการพลังงานภายใต้แผนพัฒนา
จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพ
จากเศษอาหารและมูลสัตว์ระดับครัวเรือน ดาเนินการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557-2560 งบประมาณ
1.5 ล้ านบาท และโครงการสู บ น าเพื่ อการเกษตรผสมผสานด้ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ตย์ ดาเนินการภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 งบประมาณ 1.3 ล้านบาท พบว่า การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ ดังนี
1. โครงการส่ ง เสริ ม การใช้ แ ก๊ ส ชี ว ภาพจากเศษอาหารและมู ล สั ต ว์ ร ะดั บ ครั ว เรื อ น จากการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 94 ราย จากทังหมด 100 ราย พบว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ทาการผลิตและไม่ใช้แก๊สชีวภาพอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 72.34 ของระบบบ่อหมัก
แก๊สชีวภาพที่ตรวจสอบ และผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถลดรายจ่ายค่าซือก๊าซหุงต้มหรือเชือเพลิงอื่น ๆ ได้
คิดเป็นร้อยละ 56.38 ของระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพที่ตรวจสอบ ส่งผลให้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษทางนาและ
มลพิษทางอากาศภายในชุมชนไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างยั่งยืน ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชือเพลิ งตาม
เป้าหมายของโครงการ 300 บาท/ครัวเรือน/เดือน อีกทังระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพมีการใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า
โดยใช้งานเฉลี่ ยเพียง 1 ใน 3 ของอายุ การใช้งาน ซึ่งมีสาเหตุจากระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพชารุดไม่ไ ด้ ใช้
ประโยชน์ ไม่มีมูลสัตว์ในการผลิตแก๊สชีวภาพ ขาดการติดตามผลการดาเนินการ เป็นต้น
2. โครงการสู บ น าเพื่ อ การเกษตรผสมผสานด้ ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ จากการตรวจสอบ
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนระบบสูบนาเพื่อการเกษตรผสมผสานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 3
กลุ่ม มีสมาชิกรวมทังสิน 27 ราย พบว่า กลุ่มเกษตรกรทัง 3 กลุ่ม ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบสูบนาพลังงาน
แสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของสมาชิกผู้ ใช้นาทังหมด โดยมีพืนที่ที่ใช้นาจากระบบสูบนาพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ปลูกพืชตลอดฤดู การผลิต รวมทังสิน จานวน 28 ไร่ 2 งาน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
จานวน 45 ไร่ จึงคิดเป็นพืนที่ที่ ต่ากว่าเป้าหมาย 16 ไร่ 2 งาน นอกจากนี เกษตรกรยังไม่สามารถลดต้นทุน
ค่าพลังงานเชิงพาณิชย์ได้ คิดเป็นร้อยละ 96.30 ของจานวนสมาชิกผู้ใช้นาทังหมด และเกษตรกรไม่มีรายได้
เพิ่มขึนจากการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 92.59 ของจานวนสมาชิกผู้ใช้นาทังหมด ส่งผล
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กระทบทางอ้อมด้านสิ่งแวดล้อมที่พลังงานจากนามันและไฟฟ้ าไม่ลดลง นอกจากนียังส่ งผลให้ค่าเป้าหมาย
ตัวชีวัดที่กาหนดให้การใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายใน
ภาพรวม มีความเสี่ ย งที่จ ะไม่ส ามารถบรรลุ ยุทธศาสตร์จั งหวัดได้ ทังนี สาเหตุที่ส าคัญมาจากปัญหาการ
ออกแบบโครงสร้ า งของระบบสู บ น าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ที่ มี ก าลั ง ส่ ง ไม่ เ พี ย งพอไปยั ง พื นที่ ก ารเกษตร
ไม่ได้สารวจพืนที่และความพร้อมของเกษตรกรสมาชิกรายอื่น ไม่ได้ติดตามผลการดาเนินงานของโครงการว่า
กลุ่มผู้ใช้นามีปัญหาอุปสรรคด้านใด เป็นต้น
จากข้อตรวจพบดังกล่าว สตง. จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่กากับดูแลและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ
- กรณีโครงการส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว์ระดับครัวเรือน ให้มีการ
ตรวจสอบสภาพระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพทังหมด หากระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพที่ไม่ใช้ประโยชน์แต่อยู่ใน
สภาพดีสามารถใช้งานได้ ให้สอบถามผู้เข้าร่วมโครงการว่าประสงค์จะใช้งานต่อหรือไม่ หากไม่มีความประสงค์
ให้ พิจ ารณาหาผู้ มีความประสงค์และความพร้อมใช้งานต่อไป แต่ห ากระบบบ่อหมักแก๊ส ชีว ภาพชารุด ให้
ตรวจสอบสภาพว่าสามารถปรั บปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้หรือไม่ และสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการว่าประสงค์จะใช้
งานต่อหรือไม่ ถ้าไม่มีความประสงค์ ให้พิจารณาหาผู้มีความประสงค์และมีความพร้อมใช้งานต่อไป พร้อมทังให้
คาแนะนาในการใช้งานระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพที่ถูกต้อง และมีการติดตามการใช้งานของผู้เข้าร่ วมโครงการ
เป็นระยะ จนครบระยะเวลาใช้งาน 5 ปี เพื่อทราบว่าระบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพใช้ประโยชน์ คุ้มค่ากับระยะเวลา
ใช้งาน และเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทาโครงการในโอกาสต่อไป ฯลฯ
- กรณี โครงการสูบน าเพื่ อการเกษตรผสมผสานด้ ว ยพลั งงานแสงอาทิต ย์ ให้ พิจารณาทบทวน
ข้อบกพร่องการดาเนินโครงการจากปีที่ผ่านมา เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไปเพื่อให้การดาเนินโครงการ
บรรลุ ผ ลสั มฤทธิ์ โดยการสนั บ สนุ น ระบบสู บนาพลั งงานแสงอาทิตย์ให้ กับกลุ่ มเกษตรกร และควรส ารวจ
ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของเกษตรกร และวิเคราะห์ อัตรากาลังการสูบนา ปริมาณนาของ
ระบบสูบนาให้สอดคล้องกับพืนที่ดาเนินการ รวมถึงวิเคราะห์ความพร้อมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
โดยเฉพาะเงินทุ นที่พร้อมจะเชื่อมต่อระบบสูบนา หากวิเคราะห์แล้วเห็นว่าจานวนผู้ใช้ระบบสูบนามีไม่มาก
พอที่จะบริหารจัดการเป็นกลุ่มได้ ให้ยุติการสนับสนุนโครงการหรือควรจัดสรรระบบสูบนาลงเป็นกลุ่มหรือ
ศูน ย์ การเรี ย นรู้ ที่ส มาชิ ก ได้ ใช้ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน เนื่องจากระบบสู บน าต้ อ งใช้ พลั งงานแสงอาทิต ย์ใ นการ
ขับเคลื่อนแต่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่เสถียร มีระยะเวลาการสูบ นาได้ไม่เกิน 6-8 ชั่วโมง และ
ปริมาณนาก็ขึนกับความเข้มของแสงอาทิตย์เพราะระบบไม่มีแบตเตอรี่ กักเก็บพลังงาน ดังนัน การออกแบบ
ระบบสูบนาที่ไม่ได้มีหอถังสูงรองรับนา จึงทาให้ไม่สามารถกระจายนาไปยังพืนที่ของเกษตรกรได้ครบทุกราย ฯลฯ
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