


ปีที่: 39 ฉบับที่: 14020
วันที่: เสาร์ 30 กรกฎาคม 2559
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ขวา)

หัวข้อข่าว: น้ำในเขื่อน-อ่างขนาดใหญ่

รหัสข่าว: C-160730020070(30 ก.ค. 59/06:16) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 19.90 Ad Value: 30,845 PRValue : 92,535 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 32 ฉบับที่: 11471
วันที่: เสาร์ 30 กรกฎาคม 2559
Section: First Section/-

หน้า: 14(กลาง)

ภาพข่าว: กรมทรัพยากรน้ำจัดสัมมนา

รหัสข่าว: C-160730030038(30 ก.ค. 59/06:58) หน้า: 1/1

Siam Sport
Circulation: 250,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 15.56 Ad Value: 19,450 PRValue : 58,350 คลิป: สี่สี(x3)



1/8/2559 สั⒛㔝งทบุทิ⒱งสรา้งใหมท่ั⒱งหมด!เผยผล'ผู้วา่ฯสตง.' ลยุตรวจงานปรับปรงุแหลง่นํ⒱า จ.นา่น

http://www.isranews.org/isranewsnews/item/48879%E0%B8%B7news00_48879.html?pop=1&print=1&tmpl=component 1/4

เขยีนวนัท⒛ี㔝วนัอาทติย ์ท⒛ี㔝 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:11 น.

เขยีนโดย isranews

หมวดหมู่จัดซื⒱อจัดจา้ง | เร⒛ื㔝องเดน่  สาํนักขา่วอศิรา | ขา่ว

Tags กรมทรัพยากรนํ⒱า | ปรับปรงุแหลง่นํ⒱า 818 ลา้น | สตง.

สɯังทบุทʗิงสรา้งใหมท่ ัʗงหมด!เผยผล'ผู้วา่ฯสตง.' ลยุ
ตรวจงานปรบัปรงุแหลง่นʗํา จ.นา่น

สɯังทบุทʗิงสรา้งใหมท่ ัʗงหมด!เผยผล'ผู้วา่ฯสตง.' ลยุตรวจงานปรบัปรงุ
แหลง่นʗํา จ.นา่น

เผยผล 'ผู้วา่ฯ สตง.' ลงพʗืนทɯีตรวจสอบโครงการปรบัปรงุแหลง่นʗํา กรมทรพัยากรนʗํา
จ.นา่น พบสรา้งผดิแบบเพยีบ งานบางตวัอยู่บนคนันาใชป้ระโยชนไ์มไ่ด ้จʗีดาํเนนิการ
ตามระเบยีบการจา้ง สɯังแกไ้ขโดยการทบุทʗิงแลว้สรา้งใหมท่ ัʗงหมด  เผยชอ่ง 7 ตามเกาะ
ตดิทาํขา่วดว้ย 

จากกรณนีายพศิษิฐ ์ลลีาวชโิรภาส ผู้วา่การตรวจเงนิแผน่ดนิ สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) มี
กาํหนดลงพื⒱นท⒛ี㔝ตรวจสอบการดาํเนนิงานโครงการปรับปรงุแหลง่นํ⒱า ประจาํปี 2559 ของ กรมทรัพยากรนํ⒱า ในพื⒱น
ท⒛ี㔝จ.นา่น และจ.พษิณโุลก ระหวา่งวนัท⒛ี㔝 3031 ก.ค.2559  ซ⒛ึ㔝งอยู่ในความรับผดิชอบของสาํนักงานทรัพยากรนํ⒱า
ภาค 9 (สทภ.9) และถกูสาํนักตรวจสอบพเิศษภาค 10 สตง. ตรวจสอบพบวา่ การดาํเนนิงานโครงการปรับปรัง
แหลง่นํ⒱า ท⒛ี㔝อยู่ในความรับผดิชอบ สทภ.9 จาํนวน 395 โครงการ (จากจาํนวนโครงการทั⒛㔝วประเทศ จาํนวน 1,689
แหง่ วงเงนิ818 ลา้นบาท) มขีอ้ผดิพลาดหลายสว่น อาท ิสรา้งไมต่รงตามรปูแบบรายการ พื⒱นท⒛ี㔝ไมเ่หมาะสม
ดาํเนนิงานกอ่นทาํสญัญาจา้ง และยงัไมไ่ดม้กีารทาํประชามตขิองชาวบา้นในพื⒱นท⒛ี㔝  

ขณะทɯีมกีระแสขา่ววา่ กลุ่มผู้รบัเหมา พยายามหาทางเขา้พบผู้วา่ฯ สตง. เพɯือขอตอ่รองไมใ่ห ้สตง.สɯัง
ยกเลกิการดาํเนนิงานโครงการท ัʗงหมด แตจ่ะขอเขา้มาแกไ้ขงานเป็นจดุๆ ไปแทน เนɯืองจากลงทนุ
โครงการไปจาํนวนมาก ท ัʗงในสว่นของงบงานกอ่สรา้ง รวมถงึเงนิลว่งหนา้ ทɯีจา่ยใหก้บัขา้ราชการบาง
กลุ่มไปกอ่นหนา้นʗี เพɯือแลกเปลɯียนกบัการเขา้มารบังาน ซɯึงหาก สตง.ยนืยนัใหย้กเลกิโครงการท ัʗงหมด
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จะทาํใหฝ้่ายผู้รบัเหมาเสยีหายเป็นจาํนวนเงนิหลายรอ้ยลา้นบาท ฝ่ายทɯีไมเ่ดอืนรอ้นอะไรกค็อื กลุ่ม
ขา้ราชการทɯีไดร้บัเงนิลว่งหนา้ไปแลว้ 

โดยอา้งวา่  ในชว่งทɯีผา่นมา ผู้รบัเหมา ไดร้บัการประสานขอ้มลูวงในจากคนในกรมทรพัยากรนʗําวา่
ทาง ผู้ใหญ ่ไดพ้ยายามตดิตอ่เพɯือขอเคลยีรเ์รɯืองนʗีกบัสตง.แลว้ และไดร้บัการยนืยนัวา่ เคลยีรไ์ดแ้ลว้
ไมม่ปีญัหาอะไร

(อา่นประกอบ : จบัตา'ผู้วา่ฯสตง.' สญัจรตรวจงานแหลง่นʗําสทภ.9 ระวงั (เสยีรู้) ถกูยมืมอืชว่ยคนผดิ?)

ลา่สดุ ผู้ส⒛ื㔝อขา่วสาํนักขา่วอศิรา www.isranews.org ไดรั้บการยนืยนัขอ้มลูจากทมีงานผู้วา่ฯ สตง. เก⒛ี㔝ยวกบัผลการ
ตรวจสอบโครงการในพื⒱นท⒛ี㔝จ.นา่น เม⒛ื㔝อวนัท⒛ี㔝 30 ก.ค.2559 วา่ จากการลงพื⒱นท⒛ี㔝ตรวจสอบโครงการทกุจดุพบวา่ มี
ปญัหาสรา้งผดิแแบบท ัʗงหมด 

"ในการลงพʗืนทɯีตรวจสอบโครงการในจ.นา่น สตง.พบวา่ทกุโครงการนา่จะมปีญัหาสรา้งผดิแบบหมด
และไมเ่หมาะสมกบัพʗืนทɯี เชน่ งานบางตว้ไปกอ่สรา้งบนคนันาซɯึงไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนอ์ะไรไดเ้ลย จงึขอ
ใหก้รมทรพัยาการนʗําทาํตามระเบยีบการจา้งงาน ตอ้งแกไ้ขโดยการทบุทʗิงแลว้สรา้งใหมท่ ัʗงหมดทกุตวั
ทɯีสรา้งไปดว้ย"แหลง่ขา่วจากสตง.ระบ ุ 

ผู้ส⒛ื㔝อขา่วรายงานวา่ ในการลงพื⒱นท⒛ี㔝ตรวจสอบโครงการ จ.นา่น มผีู้ส⒛ื㔝อขา่วจากชอ่ง 7 รว่มเดนิทางตดิตามไปทาํ
ขา่วดว้ย

ขณะท⒛ี㔝 นายสมโภชน ์โตรักษา ผู้ชว่ยหวัหนา้กองบก.ขา่วทวีชีอ่ง 7 กลา่วยนืยนักบัผู้ส⒛ื㔝อขา่วสาํนักขา่วอศิราวา่ ทกุ
โครงการในจ.นา่น ท⒛ี㔝ผู้วา่ฯ สตง. ลงไปตรวจสอบพบวา่สรา้งผดิแบบทั⒱งหมด และในวนันี⒱ (31 ก.ค.) ตนจะตดิตาม
ผู้วา่ฯสตง.ลงพื⒱นท⒛ี㔝ตรวจสอบโครงการในจ.พษิณโุลกดว้ย และจะนาํขอ้มลูมาเปดิเผยใหส้าธารณชนไดรั้บทราบ
ตอ่ไป  

ผู้ส⒛ื㔝อขา่วรายงานวา่ สาํหรับโครงการปรับปรงุแหลง่นํ⒱า ท⒛ี㔝อยู่ในความรับผดิชอบของ สทภ.9 จาํนวน 395 โครงการ
อยู่ในพื⒱นท⒛ี㔝จ.นา่นมากท⒛ี㔝สดุ 178 โครงการ รองลงมา คอื พจิติร 94 โครงการ พษิณโุลก 52 โครงการ อตุรดติถ ์39
โครงการ แพร ่26 โครงการ และ สโุขทยั 6 โครงการ ตามลาํดบั

ทั⒱งนี⒱ การดาํเนนิงานโครงการนอกจากจะถกูตรวจสอบพบเร⒛ื㔝องการสรา้งไมต่รงตามรปูแบบรายการ พื⒱นท⒛ี㔝ไมเ่หมาะ
สม ดาํเนนิงานกอ่นทาํสญัญาจา้ง และยงัไมไ่ดม้กีารทาํประชามตขิองชาวบา้นในพื⒱นท⒛ี㔝แลว้ ยงัถกูตั⒱งขอ้สงัเกตใน
3 ประเดน็หลกั คอื 1.เมɯือเป็นโครงการขนาดเลก็รปูแบบไมซ่บัซอ้นและตอ้งการกระตุ้นเศรษฐกจิ ทาํไม
ไมใ่หท้อ้งถɯินเป็นผู้ทาํเอง โดยจา้งแรงงานประชาชนในพʗืนทɯี ซɯึงในงานบางโครงการ มผีู้รบัเหมาจากก
ทม.เขา้มารบังานดว้ย

2.โครงการทอ่ลอดเหลɯียม200กวา่โครงการ จาก 395โครงการ ไมไ่ดเ้ป็นการแกป้ญัหาภยัแลง้ตาม
วตัถปุระสงคโ์ครงการ เนɯืองจากอยู่ในพʗืนทɯีไมเ่หมาะสม  3. ทาํไมซอยเป็นโครงการยอ่ยๆ โครงการละ
ไมเ่กนิ 500,000 บาท เขา้ขา่ยแบง่ซʗือแบง่จา้งชด้เจน

อา่นประกอบ : 

งานปรบัปรงุแหลง่นʗําทɯัวปท. 818ล. พริธุแรง! ผู้รบัเหมารายเดยีวควา้20สญัญา

ปดูเบʗืองหลงังานปรบัปรงุแหลง่นʗํา 818 ล.หวัควิพุ่ง 204 ล.ปลดัทส.ทา้สɯือตรวจสอบ

เปิดชอ่งตกลงงานกอ่นทาํสญัญา! สตง.จʗีทส.ทบทวนปรบัปรงุแหลง่นʗําทɯัวปท. 818ล.

เปิดบนัทกึ'รองปลดั& สตง.' โต ้ทส. ยนัไสใ้นปรบัปรงุแหลง่นʗํา818 ล.ปญัหาเพยีบ!

พบสรา้งผดิแบบ355สญัญา! สตง.ลยุเชค็บลิต ัʗงงบแหง่ละ5แสนปรบัปรงุแหลง่นʗําก.ทรพัย ์818 ล.

ขมวดปม!งานปรบัปรงุแหลง่นʗําก.ทรพัย8์18ล.ต ัʗงงบแหง่ละ5แสนเงนิทอนผู้รบัเหมาโผล?่
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1/8/2559 สัɿงยกเลกิหมด395สัญญา!สรปุผลผู้วา่ฯสตง.สอบงานแหลง่นʀํา2จว.ชʀีสรา้งผดิแบบรา้ยแรง

http://www.isranews.org/isranewsnews/item/48891news00_48891.html?pop=1&print=1&tmpl=component 1/4

เขยีนวนัทɿีวนัจันทร ์ทɿี 01 สงิหาคม 2559 เวลา 08:30 น.

เขยีนโดย isranews

หมวดหมู่จัดซʀือจัดจา้ง | เรɿืองเดน่  สาํนักขา่วอศิรา | ขา่ว

Tags กรมทรัพยากรนʀํา | ปรับปรงุแหลง่นʀํา 818 ลา้น | สตง.

ส뎺ังยกเลกิหมด395สญัญา!สรปุผลผู้วา่ฯสตง.สอบ
งานแหลง่น黷ํ䨰า2จว.ช黷ี䨰สรา้งผดิแบบรา้ยแรง

ส뎺ังยกเลกิหมด395สญัญา!สรปุผลผู้วา่ฯสตง.สอบงานแหลง่น黷ํ䨰า2จว.
ช黷ี䨰สรา้งผดิแบบรา้ยแรง

สรปุผลผู้วา่ฯ สตง. ลงพ黷ื䨰นท뎺ีตรวจสอบงบปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰า 'นา่นพษิณโุลก' สทภ.9 เป็น
ทางการ ส뎺ังชดัเจนยกเลกิท ั黷䨰งหมด 395 สญัญา ช黷ี䨰กอ่สรา้งผดิแบบแปลนรา้ยแรง เจตนา
แบง่ซอยงานขนาดเลก็ไมเ่กนิ 5 แสนบาท เขา้ขา่ยแบง่จา้งเล뎺ียงเปิดประมลู เตรยีมขยาย
สอบท뎺ัวปท. 1,689 โครงการ วงเงนิ 818 ล. เช뎺ือมปีญัหาแบบเดยีวกนัลยุคุ้ยหาสมัพนัธล์กึ
ผู้รบัเหมาตอ่

จากกรณ ีนายพศิษิฐ ์ลลีาวชโิรภาส ผู้วา่การตรวจเงนิแผน่ดนิ สาํนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) ได้
ผลการลงพʀืนทɿีตรวจสอบการดาํเนนิงานโครงการปรับปรงุแหลง่นʀําประจาํปี 2559 ของ กรมทรัพยากรนʀํา ในพʀืนทɿี
จ.นา่น และจ.พษิณโุลก ระหวา่งวนัทɿี 3031 ก.ค.2559 ซɿึงอยู่ในความรับผดิชอบของ สาํนักงานทรัพยากรนʀําภาค
9 (สทภ.9) และถกูสาํนักตรวจสอบพเิศษภาค 10 สตง. ตรวจสอบพบวา่ การดาํเนนิงานโครงการปรับปรังแหลง่นʀํา
ทɿีอยู่ในความรับผดิชอบ สทภ.9 จาํนวน 395 โครงการ (จากจาํนวนโครงการทัɿวประเทศ จาํนวน 1,689 แหง่
วงเงนิ818 ลา้นบาท) มขีอ้ผดิพลาดหลายสว่น อาท ิสรา้งไมต่รงตามรปูแบบรายการ พʀืนทɿีไมเ่หมาะสม ดาํเนนิ
งานกอ่นทาํสญัญาจา้ง และยงัไมไ่ดม้กีารทาํประชามตขิองชาวบา้นในพʀืนทɿี

โดยในการลงพ黷ื䨰นท뎺ีตรวจสอบโครงการ จ.นา่น เม뎺ือวนัท뎺ี 30 ก.ค.2559 สตง.พบวา่ทกุโครงการมปีญัหา
สรา้งผดิแบบหมด และไมเ่หมาะสมกบัพ黷ื䨰นท뎺ี เชน่ งานบางตว้ไปกอ่สรา้งบนคนันา จงึขอใหก้รมทรพัยา
การน黷ํ䨰า ทาํตามระเบยีบการจา้งงาน แกไ้ขโดยการทบุท黷ิ䨰งแลว้สรา้งใหมท่ ั黷䨰งหมดทกุตวัท뎺ีสรา้งไปดว้ย
ตามท뎺ีสาํนกัขา่วอศิรา www.isranews.org นาํเสนอไปแลว้ 

http://www.isranews.org/investigative/investigate-procure.html
http://www.isranews.org/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2.html
http://www.isranews.org/isranews-news.html
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(อา่นประกอบ : ส뎺ังทบุท黷ิ䨰งสรา้งใหมท่ ั黷䨰งหมด!เผยผล'ผู้วา่ฯสตง.' ลยุตรวจงานปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰า จ.นา่น) 

แหลง่ขา่วระดบัสงูจาก สตง. เปดิเผยสาํนักขา่วอศิราวา่ เมɿือวนัทɿี 31 ก.ค.2559 ทɿีผา่นมา นายพศิษิฐ ์ลลีาวชโิร
ภาส ผู้วา่ฯ สตง. พรอ้มดว้ย นางภทัรา โชวศ์ร ีผู้ตรวจเงนิแผน่ดนิภาค 10 ไดล้งพʀืนทɿีจ.พษิณโุลก ตรวจ
สอบโครงการปรับปรงุแหลง่นʀําของกรมทรัพยากรนʀํา ซɿึงอยู่ในความรับผดิชอบของ สทภ.9 โดยมรีองอธบิดกีรม
ทรัพยากรนʀํา และผอ.สาํนักงานทรัพยากรนʀําภาค9 รว่มตรวจสอบดว้ย ซɿึงเป็นการตรวจสอบตอ่เนɿืองจาก จ.นา่น
ในวนัทɿี 30 ก.ค.2559 

สว่นผลการลงพʀืนทɿีตรวจสอบพบวา่ ทกุโครงการไมเ่ป็นไปตามแบบแปลนทɿีกาํหนด ไมม่คีวามเหมาะสมกบัพʀืนทɿี
ไมเ่กดิประโยชนท์ɿีแทจ้รงิตอ่ประชาชน เหมอืนทɿีตรวจสอบพบใน จ.นา่น

ตอ่มาในชว่งบา่ยวนัท뎺ี 31 ก.ค.2559 ไดม้กีารประชมุสรปุผลการตรวจสอบ ระหวา่ง ผู้วา่ฯ สตง. ผู้ตรวจ
เงนิแผน่ดนิภาค10 รองอธบิดกีรมทรพัยากรน黷ํ䨰า ผอ.สาํนกังานทรพัยากรน黷ํ䨰าภาค9 และผู้เก뎺ียวขอ้ง 

โดยผู้วา่ฯ สตง.ไดส้รปุผลการตรวจสอบ ดงัน黷ี䨰 

1.ตามทɿี สทภ.9 ไดจั้ดทาํโครงการปรับปรงุแหลง่นʀํา ปี 2559 โครงการละไมเ่กนิ 500,000บาท จาํนวน 395
โครงการนัʀน จากการตรวจสอบพบวา่ ในจาํนวน 395 โครงการนนʀี เป็นโครงการทɿีมสีญัญาจา้งถกูตอ้งครบถว้น
เพยีง 40 โครงการ ทɿีเหลอือกีจาํนวน 355 โครงการ ทาํสญัญาจา้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น

2. จากการลงพʀืนทɿีตรวจสอบโครงการ ใน จ.นา่น และ จ.พษิณโุลก มาอยา่งตอ่เนɿือง จนถงึวนันʀี มากกวา่ 80
โครงการ สตง.พบวา่ ทกุโครงการทɿีเขา้ตรวจสอบ มกีารกอ่สรา้งทɿีผดิไปจากแบบแปลนอยา่งรา้ยแรง เชน่ ไมม่ี
การทาํคานและเสารับพʀืนคอนกรตี ขนาดและระยะหา่งของเหลก็ไมไ่ดต้ามทɿีแบบกาํหนด ไมม่กีารใสเ่หลก็เสรมิ
ความแขง็แรง เป็นตน้ ซɿึงการกอ่สรา้งทɿีผดิไปจากแบบแปลนในลกัษณะนʀีไมส่ามารถจะแกไ้ขเพɿิมเตมิได้
นอกจากตอ้งทบุรʀือโครงสรา้งทɿีผดิแบบออกทัʀงหมดแลว้สรา้งใหมใ่หถ้กูแบบ ซɿึงจากการตรวจสอบพบวา่มกีาร
สรา้งผดิไปจากแบบแปลนทกุโครงการในทกุกลุ่มผู้รับเหมา ทาํใหเ้ชɿือไดว้า่โครงการทɿีจัดสรา้งทัʀงหมด ไมถ่กู
ตอ้งตามแบบแปลน ตอ้งรʀือถอนออกทัʀงหมด

3.จากการลงพʀืนทɿีตรวจสอบ พบวา่ มกีารจด้ทาํโครงการทɿีไมเ่หมาะสมกบัพʀืนทɿีจรงิ เป็นการใชง้บประมาณของ
แผน่ดนิทɿีไมคุ่้มคา่ เชน่ ไปสรา้งทอ่ลอดเหลɿียมระบายนʀําอยู่กลางคนันา สรา้งตɿํากวา่ หรอืสงูกวา่ระดบัทอ้ง
นʀํา ขนาดโครงสรา้งไมเ่หมาะสมกบัขนาดจรงิของพʀืนทɿี หลายโครงการแทนทɿีจะเป็นประโยชนต์อ่ประชาชนกลบั
ไปสรา้งปัญหาใหก้บัประชาชนเชน่ตอ้งการใหห้นว่ยงานสรา้งประตเูปดิปดินʀํา กลบัไปสรา้งทอ่ระบายนʀําทาํให้
ประชาชนเดอืดรอ้น เป็นตน้ จากการตรวจสอบทาํใหเ้ช뎺ือไดว้า่เป็นการจดัทาํโครงการอยา่งเรง่รบี ไมไ่ดม้ี
ความพรอ้มในการจดัทาํโครงการ ไมไ่ดเ้กดิจากสาํรวจความเหมาะสมความตอ้งการและประโยชน์
ท뎺ีแทจ้รงิของประชาชน

4. การดาํเนนิโครงการมกีารเจตนาแบง่ซอยโครงการออกเป็นโครงการขนาดเลก็ โครงการละไมเ่กนิ
500,000 บาท รวม 395 โครงการ เขา้ขา่ยการแบง่จา้งเพ뎺ือหลกีเล뎺ียงการเปิดประมลูงาน แลว้ใหผู้้รบัจา้ง
เพยีงไมก่뎺ีรายเขา้มารบังาน ซ뎺ึงสตง.จะไดต้รวจสอบถงึความเช뎺ือมโยงของเอกชนท뎺ีเขา้มารบังานตอ่ไป

(อา่นประกอบ : ขมวดปม!งานปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰าก.ทรพัย8์18ล.ต ั黷䨰งงบแหง่ละ5แสนเงนิทอนผู้รบัเหมา

โผล?่) 

เบʀืองตน้ ผู้วา่ฯ สตง. ไดส้รปุวา่ สตง.เหน็วา่ กรมทรัพยากรนʀําควรพจิารณายกเลกิโครงการปรับปรงุแหลง่นʀําทɿีจัด
ทาํ รวม 395โครงการทัʀงหมด โดยโครงการทɿีสญัญาจา้งไมส่มบรูณค์วรยกเลกิทัʀงหมด สว่นอกี40โครงการทɿี
สญัญาจา้งสมบรูณ ์แตก่อ่สรา้งผดิจากแบบแปลนอยา่งรา้ยแรงกค็วรยกเลกิทัʀงหมด และตอ่ไปเวลาพจิารณาจัด
ทาํโครงการ กค็วรพจิารณาถงึประโยชนท์ɿีจะไดนั้บเป็นสาํคญั ไมใ่ชเ่อาวงเงนิเป็นตวัตัʀงเพɿือหลกีเลɿียงการประมลู
งาน

"ทางสตง.จะสรปุ แจง้ใหก้รมทรพัยากรน黷ํ䨰า ทราบถงึผลการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ หากสาํนกังาน
ทรพัยากรน黷ํ䨰าภาค9 และกรมทรพัยากรน黷ํ䨰ายงัเพกิเฉยไมด่าํเนนิการใดใด หรอืยงัคงยนืยนัจะจดัทาํ
โครงการตอ่ ทาง สตง.จะเขา้ตรวจสอบโครงการอยา่งละเอยีดทกุโครงการ หากพบความผดิจะถอืวา่

http://www.isranews.org/investigative/investigate-procure/item/48879-%E0%B8%B7news00_48879.html
http://isranews.org/investigative/investigate-procure/item/48613-report_97625.html
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เป็นการสมคบกนัทจุรติระหวา่งขา้ราชการกบัผู้รบัจา้ง" แหลง่ขา่วอา้งคาํพดูของผู้วา่ฯ สตง.กลา่วในท뎺ี
ประชมุ 

แหลง่ขา่วยงัระบดุว้ยวา่ จากการตรวจสอบโครงการของ สทภ. 9 จาํนวน 395 โครงการ พบวา่ทกุโครงการทɿีตรวจ
สอบสรา้งผดิจากแบบแปลนอยา่งรา้ยแรง และไมม่คีวามเหมาะสมไมเ่กดิประโยชนท์ɿีแทจ้รงิตอ่ประชาชน ทาํให้
เชɿือไดว้า่ โครงการในลกัษณะดงักลา่ว ของกรมทรัพยากรนʀํา จาํนวน 1,689 โครงการ เป็นงบประมาณมากกวา่
818 ลา้นบาท ทัɿวประเทศ ซɿึงสรา้งกระจายอยู่ตามสาํนักงานทรัพยากรนʀําภาคตา่งๆ นา่จะมคีวามผดิพลาดใน
ลกัษณะเดยีวกนั ดงัน ั黷䨰น สตง. จะเขา้ตรวจสอบโครงการท뎺ีเหลอืของกรมทรพัยากรน黷ํ䨰าในภาคตา่งๆตอ่ไป

อา่นประกอบ : 

งานปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰าท뎺ัวปท. 818ล. พริธุแรง! ผู้รบัเหมารายเดยีวควา้20สญัญา

ปดูเบ黷ื䨰องหลงังานปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰า 818 ล.หวัควิพุ่ง 204 ล.ปลดัทส.ทา้ส뎺ือตรวจสอบ

เปิดชอ่งตกลงงานกอ่นทาํสญัญา! สตง.จ黷ี䨰ทส.ทบทวนปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰าท뎺ัวปท. 818ล.

เปิดบนัทกึ'รองปลดั& สตง.' โต ้ทส. ยนัไสใ้นปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰า818 ล.ปญัหาเพยีบ!

พบสรา้งผดิแบบ355สญัญา! สตง.ลยุเชค็บลิต ั黷䨰งงบแหง่ละ5แสนปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰าก.ทรพัย ์818 ล.

ขมวดปม!งานปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰าก.ทรพัย8์18ล.ต ั黷䨰งงบแหง่ละ5แสนเงนิทอนผู้รบัเหมาโผล?่

เจาะไสใ้นปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰าก.ทรพัย6์จ.182ล.! สญัญามปีญัหาเพยีบเกอืบ100%

เผยช뎺ือ'หจก.' ขาใหญป่รบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰าสทภ.9! กอ่นไดง้านงบแหง่ละ5แสน รอ้ยสญัญารวด

ส뎺ังอายดัเอกสารหา้มจา่ยเงนิ!สตง.ภาค10 ยนัปรบัปรงุแหลง่น黷ํ䨰าสทภ.9 สรา้งผดิแบบเพยีบ

จบัตา'ผู้วา่ฯสตง.' สญัจรตรวจงานแหลง่น黷ํ䨰าสทภ.9 ระวงั (เสยีรู้) ถกูยมืมอืชว่ยคนผดิ? 
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ปีที่: 8 ฉบับที่: 2181
วันที่: จันทร์ 1 สิงหาคม 2559
Section: First Section/การค้า-อุตสาหกรรม-คมนาคม

หน้า: 4(ซ้าย)

ภาพข่าว: ทันประเด็น: เร่งรัดการใช้พื้นที่

รหัสข่าว: C-160801040019(1 ส.ค. 59/05:47) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 13.94 Ad Value: 20,910 PRValue : 62,730 คลิป: สี่สี(x3)
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