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สตง. เผยกรณีศึกษาการตรวจสอบความคุมคาและประสิทธิภาพของการใชจายเงินแผนดิน โดยยกกรณี สตง.
มีขอเสนอแนะให กฟผ. พิจารณาทบทวนการบริจาคเงินใหสมาคมพัฒนาแมเมาะปละ 30 ลานบาท ภายหลัง
ตรวจสอบพบวาสมาคมฯ มีการใชจายเงินไมเปนไปตามวัตถุประสงคของการบริจาค ประกอบกับปจจุบัน
พื้นที่ดังกลาวมีการพัฒนาไปจากเดิม อีกทั้งยังไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงอื่นเปนจํานวนมาก ลาสุดบอรด
กฟผ. มีมติยกเลิกการบริจาคเงินดังกลาว พรอมเดินหนาสรางความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จายเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อําเภอแมเมาะ
จังหวั ดลํ าปาง ในรูป แบบตาง ๆ ได แก ค าภาคหลวงแรและหิ น ปู น เงิน นํ าส งกองทุน พัฒ นาไฟฟ าแมเมาะ
โครงการเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เงินชดเชย เงินกองทุน และเงินบริจาค ตั้งแตป 2535 – 2560
เป น เงิ น ประมาณ 6,000 ล า นบาท ซึ่ งเป น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการก อ สรางโรงไฟฟ าพลังความรอ นและ
เหมืองถานหินลิกไนตในป 2518 ที่อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศวิทยา และเกิดปญหาขอรองเรียนจากราษฎรในพื้นที่ เงินจํานวนดังกลาวสวนหนึ่งเปนการ
จายเงินบริจาคที่ดําเนินการตอเนื่องทุกป ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. เมื่อป 2542 ใหจัดตั้ง “กองทุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎร อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง” โดยมีวัตถุ ประสงคเพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิตและความ
เปนอยูของราษฎรในพื้นที่ รวมถึงสรางความเขาใจอันดีระหวาง กฟผ. และราษฎรในพื้นที่ และตอมาไดมีการ
จดทะเบียนเปนสมาคม โดยใชชื่อ “สมาคมพัฒนาแมเมาะ” (สพม.) โดย กฟผ. บริจาคเงินในป 2543 จํานวน
50 ลานบาท และบริจาคตอเนื่องปละ 30 ลานบาท ตั้งแตป 2543 – 2559 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500 ลานบาท
นายประจักษ บุญยัง ผูวาการตรวจเงินแผนดิน เปดเผยวา จากการตรวจสอบการบริจาคเงินให สพม.
ของ กฟผ. พบวา สพม. มีการใชจายเงินไมเปนไปตามแผนยุทธศาสตร โครงการ และกิจกรรม ที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก กฟผ. โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่ไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการบริจาคเงิน
เชน การจายเงินโดยมอบใหเจาภาพงานแตงงาน งานศพ งานทําบุญขึ้นบานใหม งานบวช ทําบุญทอดกฐิน
ผาปา และงานกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ เขาลักษณะเปนการนําเงินบริจาคของ กฟผ. ไปบริจาคตอ หรือมอบให
บุคคลตาง ๆ ในนามของ สพม. ซึ่งอาจทําใหเกิดความเขาใจวาเปนการใหโดยสวนตัว และอาจเปนชองทางใหมี
การนําเงินของ กฟผ. ไปใชจายเพื่อสรางประโยชนสวนบุคคล ไมเปนไปตามเจตนารมณของ กฟผ. ที่ตองการ
ใหใชจายเงินเพื่อประโยชนสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของราษฎรในพื้นที่
นอกจากนี้ สพม. ยังมิไดใชจายเงินบริจาคตามแผนยุทธศาสตร โครงการ และกิจกรรม ที่ไดรับ
ความเห็น ชอบจาก กฟผ. ทั้ งจํ านวนในแต ล ะป ทําใหมีเงิน เหลือจายสะสม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
จํานวน 61.72 ลานบาท และปจจุบัน สพม. มีเงินฝากในสหกรณออมทรัพยที่มีวัตถุประสงคในการใชจาย
เกี่ยวกับอาคารสํานักงานของ สพม. จํานวน 11.60 ลานบาท และมีการใชจายเงินสะสมในกรณีอื่น ๆ ที่อาจ
ไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการบริจาคเงินของ กฟผ.
“ระเบียบ กฟผ. วาดวยการบริจาค มีขอกําหนดให กฟผ. ติดตามผลการดําเนินการตามโครงการ
หรือกิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ผูขอรับบริจาคแจงไวกับ กฟผ. แลวนํามาประเมินผลเพื่อเปนขอมูล

-2ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาทบทวนกลุมเปาหมาย และแนวทางในการจายเงินบริจาคใหเปนไปอยาง
เหมาะสมเพื่อประโยชนของ กฟผ. และผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน แตปรากฏวาผูรับผิดชอบไดติดตามผลการ
ดํ า เนิ น การแต มิ ได ร ายงานข อ บกพร อ งให ท ราบ จึ ง ไม มี ข อ มู ล ที่ เป น ประโยชน เพื่ อ เสนอให ผู มี อํ า นาจ
ประกอบการพิจารณาทบทวนการบริจาคเงินให สพม.” ผูวาการตรวจเงินแผนดิน กลาว
ผลการตรวจสอบของ สตง. ยังระบุ วา ที่ผานมา กฟผ. มีความจําเปน ตองบริจาคเงิน ให สพม.
เนื่องจากในขณะนั้นราษฎรไดรับผลกระทบจากการกอสรางโรงไฟฟา และมีเงินสนับสนุนจากสวนราชการนอยมาก
กฟผ. จึงจําเปนตองจายเงินสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เพื่อใหกิจการโรงไฟฟาสามารถดําเนินการตอไปได แต
ป จ จุ บั น พื้ น ที่ อํ าเภอแม เมาะมี ก ารพั ฒ นาไปจากเดิม เปน อยางมาก อีก ทั้ งยังมีเงิน พั ฒ นาพื้ น ที่ จ ากองค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น และส ว นราชการอื่ น อี ก เป น จํ า นวนมาก ในขณะเดี ย วกั น กฟผ. ยั ง คงสนั บ สนุ น
งบประมาณโดยจายเงินผานโครงการ CSR ประมาณปละ 50 ลานบาท นําสงเขากองทุนพัฒนาโรงไฟฟาแมเมาะ
ประมาณป ล ะ 340 ลานบาท ซึ่ งได จั ดสรรทํ าโครงการชุมชนในพื้น ที่อําเภอแมเมาะ ดังนั้ น การที่ กฟผ.
บริจาคเงินให สพม. ปละ ๓๐ ลานบาท จึงไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับวัตถุประสงค
ของการบริจาคเงินดังกลาวมีลักษณะคลายคลึงกับกองทุนพัฒนาโรงไฟฟาแมเมาะ และโครงการ CSR จึงอาจมี
การใชจายเงินในการดํ าเนินกิจกรรมที่ซ้ําซอนกัน ทําให การจายเงิน ของ กฟผ. ไมเกิดประสิทธิภาพอยางที่
ควรจะเปน
จากผลการตรวจสอบขางตน สตง. ไดมีขอเสนอแนะให กฟผ. พิจารณาทบทวนการบริจาคเงินให
สพม. เทาที่มีเหตุผลความจําเปนเพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนกัน และควรทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่วา
กฟผ. ยังคงใหการสนับสนุนและประชาชนยังคงไดรับประโยชนเชนเดิม จึงควรขอรับการสนับสนุนผานกองทุน
พัฒนาโรงไฟฟาแมเมาะ และโครงการ CSR ขณะเดียวกัน ใหพิจารณาทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จ ายเงิน บริ จ าคหรื อเงิน สนั บ สนุ น ของ กฟผ. ให เป น ไปอย างเหมาะสม เช น ประสานงานกั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหมีการทํางานแบบบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่เพื่อไมใหเกิดการซ้ําซอนกัน ตลอดจนกําชับ
เจาหน าที่ผูรับ ผิดชอบให ติดตามผลการดําเนิน การตามโครงการหรือกิจกรรมให เป นไปตามวัตถุป ระสงค ที่
ผูขอรับบริจาคแจงไวกับ กฟผ. แลวนํามาประเมินเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาทบทวน
กลุมเป าหมาย และแนวทางในการจ ายเงิน บริจ าคให เปน ไปอย างเหมาะสมเพื่อประโยชน ของ กฟผ. และ
ผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน
ลาสุด กฟผ. ไดมีหนังสือแจงผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของ สตง. แลว โดยเฉพาะในสวน
ของการบริจาคเงินให สพม. นั้น คณะกรรมการ กฟผ. ไดมีมติเห็นชอบใหยกเลิกการบริจาคเงินให สพม. ปละ
30 ล านบาท พร อ มดํ าเนิ น การประชาสั ม พั น ธ ให ป ระชาชนในพื้ น ที่ ท ราบว า กฟผ. ยั งคงสนั บ สนุ น และ
ประชาชนยังคงไดรับประโยชนเชนเดิม โดยสามารถขอรับการสนับสนุนผานกองทุนพัฒนาโรงไฟฟาแมเมาะ
และโครงการ CSR ได และ กฟผ. จะบู รณาการแผนงานกั บ หน วยงานตาง ๆ ในพื้น ที่ เพื่ อป องกั น การเกิ ด
โครงการซ้ําซอน เพื่อให พื้น ที่อําเภอแมเมาะเกิด ความเจริญกาวหนาอยางเป นระบบเปนไปในทิศทางเดี ยว
อยางยั่งยืนตอไป
สํานักประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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