การถอดบทเรียนกรณีการทุจริตการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกร
ผูปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
นายไสว เจริญศรี นักเรียนนายอําเภอ (นอ.) รุนที่ ๗๕

1. สภาพปญหาและความสําคัญของปญหา
“การทุจริตคอรรัปชั่น”.เปนปญหาที่เกิดขึ้นและฝงรากลึกมายาวนาน สงผลกระทบและความ
สูญเสียที่รายแรง สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศ ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และเปนเรื่องยาก
ที่ จะขจั ดหรื อแก ไขให หมดสิ้ นไปได สั งคมไทยมี ทั ศนคติ หรื อค านิ ยมในลั กษณะที่ เป นสั งคมอุ ปถั มภ ซึ่ งจะมี
การอนุเคราะหและชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนกรณีพิเศษ ประชาชนผูขอรับบริการมีความรูสึกเกรงใจตอเจาหนาที่ของรัฐ
ที่นําปญหาความตองการมาขอใหชวยหรือขอรับบริการ จึงทําใหมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันเปนระบบอุปถัมภขึ้น
ดั ง นั้ น วั ฒ นธรรมการให ท รั พ ย สิ น เงิ น ทองเป น การตอบแทนการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า หน า ที่ จึ ง ยั ง คงมี อ ยู
มาจนกระทั่งปจจุบัน ทรัพยสินเงินทองที่จายใหกับเจาหนาที่ของรัฐเพื่อเปนการตอบแทนในการใหบริการทั้งที่
เปนไปตามกฎหมายและหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือการประพฤติมิชอบควรจะเรียกวา “สินบน”.แตกลับถูกมองวาเปน
“สินน้ําใจ” ซึ่งสงผลใหเห็นถึงความขัดแยงระหวางทัศนคติหรือคานิยมทางสังคมกับระเบียบกฎหมายที่ใชบังคับ
อยูในสังคม ทําใหเกิดปญหาตอประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายที่ถือวาเปนปญหาใหญที่ทําใหการทุจริต
คอรรัปชั่นลุกลามขยายตัวไปยังทุกภาคสวนของหนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐเกิดการแสวงหาประโยชน
จากการใชอํานาจหนาที่ในทุกระดับ รวมถึงผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ใชอํานาจหรืออิทธิพลของตนแสวงหา
ประโยชน หรื อกํ าหนดนโยบายที่ เอื้ อประโยชน สํ าหรั บตนเองหรื อครอบครั วหรื อพวกพ องในรู ปแบบต างๆ
อย า งหลากหลายและพลิ กแพลงเพื่ อไมใหการกระทําดังกลาวเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายมากขึ้น ซึ่งใน
ปจจุบันสังคมไทยไดถูกจัดวามีการทุจริตคอรรัปชั่นในภาครัฐในระดับที่รุนแรงและเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการ
พัฒนาประเทศจําเปนตองไดรับการแกไขเยียวยา ดวยมาตรการที่มีประสิทธิภาพโดยเรงดวนกอนที่ทุกอยาง
จะสายเกินแก
ปจจุบั นจะพบวาสื่อมวลชนไดเสนอขาวการทุจริตตั้ งแตในกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ
ลงไปถึงระดับตําบล หมูบาน ทั้งยังพบวาการทุจริตไดแพรขยายลงไปในระดับรากหญาครัวเรือน ชุมชน.โดยพบ
เกือบทุกกลุมอาชีพและทุกพื้นที่ในสังคมไทย การทุจ ริตคอรรัปชั่นเปนภัยคุกคามไมเพียงทําลายชีวิตความ
เปนอยูของผูคนและชุมชน แตมันยังทําใหประชาชนเกิดความเจ็บแคนฝงลึก จะนําไปสูสังคมที่ไมมีเสถียรภาพ
และเต็มไปดวยความขัดแยงรุนแรง การทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาเรื้อรังในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยแม
รัฐบาลและผูนําประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน สื่อมวลชนจะมีความพยายามลดความรุนแรงของปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น แตก็ยังไมมีมาตรการใดที่แกไขปญหาไดจริง ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิจัยในการถอดบทเรียน
กรณีการทุจริตการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
สาเหตุของการทุจริตการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และหาแนวทางปองกัน
การทุจริตการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร.เพื่อนําขอมูลองคความรูที่เกี่ยวของ
กับการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยในแตละดาน.แตละองคกรใหเห็นสภาพปญหา สาเหตุและแนวทาง
ปองกันแกไขปญหาไดอยางแทจริง และนําไปใชเปนแนวทางและเปนขอมูลในการจัดทําระบบการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรมในอนาคตตอไป
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2. วิธีการศึกษาวิจัย
โดยมีขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยคือ การศึกษาวิจัยในหัวขอ การถอดบทเรียนกรณีการทุจริต
การดํ า เนิ น งานช ว ยเหลื อ เกษตรกรผู ป ลู ก ข า วตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยเงิ น ทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ..๒๕๔๖ กรณีเกิดโรคระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาว
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่องบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ในพื้นที่ ๕ อําเภอของจังหวัดพิจิตร โดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก จากประชากรกลุมเปาหมาย ไดแก ตัวแทนจากผูดํารงตําแหนงในขณะเกิดเหตุ
กรณีการทุจริต ประกอบดวย นายอําเภอ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร เกษตรอําเภอ เสมียนตราอําเภอ
หัวหนาสํานักงานตรวจเงินแผนดินพื้นที่จังหวัดพิจิตร และกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรวมจํานวน 6 คน
3. ผลการศึกษาวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย การถอดบทเรียนกรณีการทุจริตการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว
ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร แยกเปน 2 ประเด็น ดังนี้
3.1 สาเหตุของการทุจริตการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
มีสาเหตุมาจาก
๑) เจาหนาที่ขาดความระมัดระวังเอาใจใสในการปฏิบัติตามระเบียบ โดยผูไดรับแตงตั้ง
ใหเปนผูจัดหาพัสดุกรณีเกิดภัยพิบัติดานพืช คือ เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในนาขาวในพื้นที่ ๕ อําเภอ
ของจังหวัดพิจิตร ประกอบดวย พื้นที่ของอําเภอวังทรายพูน อําเภอบางมูลนาก อําเภอสากเหล็ก อําเภอโพทะเล
และอําเภอวชิรบารมี เจาหนาที่พัสดุไดจัดซื้อสารเคมีกําจัดเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล ชื่อสามัญ ฟโนบูคารบ ยี่หอไอขาบ
โดยไมไดสืบเสาะราคาจากรานคาในพื้นที่ตามระเบียบ
๒) เจาหนาที่พัสดุไมไดจัดทําหลักฐานการเจรจาตอรองราคากับผูขายไวเปนหลักฐาน
๓) เจาหนาที่ผูจัดหาพัสดุใชความเคยชินแบบเดิมๆ เชื่อวาการดําเนินการตามคําแนะนํา
ของผูบังคับบัญชาเปนการถูกตองแลวหากเกิดความผิดพลาดใดๆ ผูบังคับบัญชาก็จะชวยเหลือหรือปกปอง
ทําใหขาดความเอาใจใสการปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย
๔).ขาดการกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกฎหมาย นายอํ า เภอในฐานะ
ผูบังคับ บัญชาชั้ นสูง มี หนาที่ควบคุ มดู แลการปฏิบัติห นาที่ ของผูใตบั งคับบัญชาใหเ ปนไปตามระเบียบและ
หลั ก เกณฑ ข องทางราชการ ไม ไ ด ใ ช ค วามระมั ด ระวั ง ในการดํ า เนิ น งานตามที่ ค วรปฏิ บั ติ ประกอบกั บ
คณะกรรมการให ความช ว ยเหลื อผู ประสบภัย พิบัติอําเภอ.(ก.ช.ภ.อ.) ก็ มิไดทําหนาที่ต รวจสอบกลั่น กรอง
การดําเนินงานอยางแทจริง
๕) การดําเนินงานใหความชวยเหลือผูประสบภัยจากโรคระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ในนาขาวตองดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว.มีระยะเวลาจํากัดไมอาจรอชาไดทําใหเจาหนาที่ดําเนินการโดย
ไมระมัดระวังรอบคอบ
3.1 แนวทางในการปองกันการทุจริตการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่
จังหวัดพิจิตร มีแนวทาง ดังนี้
๑) การปฏิบัติในการจัดหาพัสดุควรแตงตั้งผูจัดหาพัสดุในรูปแบบ คณะกรรมการ อยางนอย
จํานวน ๓ คน เพื่อเปนการถวงดุลอํานาจ การมีสวนรวมจากหลายภาคสวน เนื่องจากเปนเรื่องเกี่ยวของกับยา
กําจัดศัตรูพืชซึ่งขาราชการฝายปกครองไมมีความรูเพียงพอ จึงควรแตงตั้งเจาหนาที่จากหลายฝาย โดยเฉพาะ
เจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอ เจาหนาที่จากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ รวมเปนคณะกรรมการดวย
๒) เจาหนาที่และผูเกี่ยวของจะตองยึดหลักนิติธรรมในการปฏิบัติราชการคือ การถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
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๓) ควรสรางบรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
อําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ใหเปนเวทีในการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองการปฏิบัติและถวงดุลอํานาจของเจาหนาที่
อยางแทจริง
๔) ในการจั ด หาพั ส ดุ ย ากํ า จั ด ศั ต รู พื ช เพื่ อ แจกจ า ยให ผู ป ระสบภั ย จากศั ต รู พื ช
เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลในปริมาณมาก.ควรมีการสืบเสาะหาราคาและแหลงจําหนายจากผูผลิตโดยตรง ซึ่งจะทําให
สามารถจัดหาพัสดุไดในราคาที่ถูกที่สุดและเกิดประโยชนตอทางราชการและประชาชนสูงสุด.โดยสืบเสาะ
จากอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีอื่นๆ เชน g00gle Lazada เปนตน
๕) นายอําเภอในฐานะผูบังคับบัญชาชั้นสูง มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูใตบังคับบัญชาใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของทางราชการ ควรใชดุลพินิจในการสั่งการและใชความ
ระมัด ระวังในการดําเนิน งานให เป นไปตามระเบีย บ กฎหมาย.โดยคํานึงถึงประโยชน ของทางราชการและ
ประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ
4. ขอเสนอแนะ
1) นายอําเภอตองใชความระมัดระวังในการดําเนินงานใหเปนไปตามขั้นตอนของระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของโดยเครงครัด
๒) คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ก.ช.ภ.อ.) จะตองทําหนาที่เปนหนวย
ตรวจสอบกลั่นกรองอยางแทจริง
๓) ควรนําบทเรียนจากการวิจัยในครั้งนี้ ไปเปนอุทาหรณและใชเปนแนวทางในการปองกัน
การทุจริตในการดําเนินงานชวยเหลือเกษตรผูปลูกขาวในพื้นที่ทุกอําเภอ ทุกจังหวัด
๔) ควรถอดบทเรียนการทุจริตกรณีการดําเนินงานชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในดานอื่นๆ
เพื่ อเป นอุ ทาหรณ เผยแพรให ขา ราชการในสังกัดรับทราบเพื่อเปนแนวทางในการปองกัน การทุจ ริต ในการ
ดําเนินงานชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติแตละดาน
***********************

