แฉทุจริต'งบภัยพิบัตศิ ัตรูพืช'สูง 5 พันล้ าน

ทีมา: http://www.komchadluek.net

ป.ป.ท.แฉทุจริ ตงบภัยพิบัติยาปราบศัตรู พืช 20 จว.อีสาน 5,000 ล้ าน เผยทําเอกสาร
ย้ อนหลัง-เบิกเกินจริ ง-สวมชื,อผี-ซือ. ยาแพงกว่ าตลาด 10 เท่ า คาดเพิกถอน "อัลไพน์ "
ใช้ หมื,นกว่ าล้ าน
เมื อวันที 16 กันยายน 2555 นายประยงค์ ปรี ยาจิตต์ รองเลขาธิ การสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) เปิ ดเผยผลการตรวจสอบการใช้ งบประมาณเพือให้ ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน(ด้ านพืช) เช่น โรคระบาดทีเกิดขึ Iนกับพืชเศรษฐกิจ ทังยางพารา
I
มันสําปะหลัง
ข้ าว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงผิดปกติ ว่า ป.ป.ท.ได้ รับข้ อมูลจากคณะอนุกรรมาธิการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ซึงตรวจสอบพบว่า 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีการใช้
งบประมาณดังกล่าวในปี 2553-2555 ผิดปกติ รวมเป็ นเงินกว่า 5,000 ล้ านบาท โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี
พบว่ามีการใช้ จ่ายงบประมาณดังกล่าวถึง 1,200 ล้ านบาท พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการป.ป.ท.จึงสัง
การให้ ตนตังคณะทํ
I
างาน พร้ อมลงพื Iนทีส่มุ ตรวจสอบ 4 อําเภอใน จ.อุบลราชธานี คือ อ.โขงเจียม อ.นํ Iายืน
อ.วาริ นชําราบ และ อ.เมือง พบพฤติกรรมผิดปกติในหลายประเด็น ทังการตั
I
งเบิ
I กงบประมาณทังที
I ไม่ได้ เกิด
ภัยพิบตั ิจริ ง มีการทําเอกสารย้ อนหลังในพื Iนทีทีเกิดภัยพิบตั ิเพือให้ ได้ งบประมาณมากขึ Iน หรื อกรณีทีมีภัย
พิบตั แิ ต่ประเมินความเสียหายสูงเกินจริ ง
กรณี ซื อI ยาปราบศัตรู พื ชกรรมาธิ การต้ องการให้ ป.ป.ท.เข้ าสื บสวนให้ ได้ ข้ อเท็ จจริ งเพราะ
ประชาชนในพื Iนทีได้ รับความเดือดร้ อนมาก โดยผลการตรวจสอบพบว่ามีการจัดซื Iอยาแพงกว่าราคาปกติ 8-10
เท่า โดยราคาขายส่งขวดละ 230 บาทต่อ 1,000 ซีซี ราคาในท้ องตลาดประมาณ 280-300 บาท แต่การจัดซื Iอ
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ของราชการในราคาสูงถึง 1,712 บาท นอกจากนี Iยังพบว่ายาหลายตัวเป็ นยาปลอม เนืองจากกรรมาธิ การได้
เรี ยกบริ ษัทผู้ผลิตยาปราบศัตรูพืชมาสอบถามพบว่ายาบางตัวบริ ษัทเลิกผลิตไปแล้ ว นายประยงค์กล่าว
นายประยงค์ ระบุวา่ ป.ป.ท.ยังพบความผิดปกติของบริ ษัททีทําสัญญาซื Iอสารเคมีกําจัดศัตรู พืช
คือ มีบคุ คลต้ องสงสัย ชือนายอ้ วน (นามสมมุติ) ทําหน้ าทียืนใบเสนอราคาของบริ ษัททีเกียวข้ อง 8 บริ ษัท
ในพื นI ที ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อทังI หมด ซึงในการยื นเสนอราคาจะมี ใบสังเจาะจงเลื อกบริ ษัทรั บงาน
กํ าหนดประเภทยา และราคายา โดยบริ ษัทหลายแห่งเมื อตรวจสอบแล้ วไม่ได้ ประกอบธุรกิ จเกี ยวกับยา
ปราบศัตรู พื ช ทํ าให้ เ ชื อ ได้ ว่ ามี การทุจ ริ ตในการจัดซื อI และฮัวI ประมูล ซึ ง บริ ษั ทเหล่านี บI างแห่ง เพิ ง จด
ทะเบียนก่อตังบริ
I ษัทได้ เพียง 1 ปี แต่มีเงินหมุนเวียนหลักพันล้ านบาท เบื Iองต้ นผู้ทีต้องรับผิดชอบเรื องดัง
กล่ า วคื อ ผู้ล งนามในสัญ ญาและผู้ต รวจรั บ งาน ส่ ว นเจ้ า หน้ า ที ร ะดับ สูง จะเกี ย วข้ อ งด้ ว ยหรื อ ไม่ ต้ อ ง
ตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป

อุบลฯ จังหวัดเดียวเบิกทะลุ1,200 ล้ าน
เฉพาะจ.อุบลราชธานี มีการประกาศภัยพิบตั ิ 26 ประเภท จํานวน 329 ครังI วงเงินกว่า 1,240
ล้ านบาท โดยข้ อเท็จจริ งพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ เกิดโรคระบาด หรื อหากมี โรคระบาดก็ไม่รุนแรงถึงขันต้
I อง
ประกาศเป็ นพื Iนทีประสบภัยพิบตั ิ เช่น ปี 2553-2554 มีเพลี Iยแป้งมันสําปะหลังระบาดเล็กน้ อย ไม่ถึงขันI
เป็ นภัยพิบตั ิ หรื อโรคราสีชมพูในยางพารา ทีไม่การระบาดจริ ง แต่มีการประกาศเป็ นภัยพิบตั ิ งบประมาณ
เหล่านี ถI ื อเป็ นเงิ นจํ านวนมากที ควรนํ าไปใช้ ประโยชน์ ต่อประชาชน แต่กลับตกไปอยู่กับคนกลุ่ม เดี ย ว
ป.ป.ท.ลงพื Iนทีตรวจสอบเจ้ าหน้ าทีระดับล่างเกือบทุกคนร้ องไห้ และยอมรับว่าทําไปเพราะถูกกําหนดให้ ทํา
โดยยอมรับว่าการเบิกจ่ายงบภัยพิบตั ฉิ กุ เฉินมีชอ่ งโหว่ เพราะสามารถนําเงินมาใช้ ก่อนทําให้ เงินรัวไหลง่าย
เกินไป หลังจากนี Iป.ป.ท.จะเสนอให้ บอร์ ดป.ป.ท.มีมติตรวจสอบเรื องดังกล่าว โดยจะขอให้ มีการไต่สวนทุก
พื Iนที และจะกันเจ้ าหน้ าทีระดับล่างไว้ เป็ นพยานในคดี รองเลขาธิการป.ป.ท. กล่าว
แหล่งข่าวจากชุดสืบสวนสอบสวนเปิ ดเผยว่า การเบิกจ่ายงบเยียวยาภัยพิบตั ิฉกุ เฉินครังI ละ 50
ล้ านบาท แต่นําไปใช้ จริ งกลับใช้ เพียงหลักแสนบาทเท่านันI นอกจากนี Iยังพบข้ อมูลความผิดปกติทีมีการนํา
รายชือบุคคลทีเสียชีวิตแล้ วมาแอบอ้ างลงชือรับยาฆ่าเพลี Iย เช่น นายแพงหลาย นันทเสนา ซึงเสียชีวิตไป
ตังแต่
I วนั ที 18 กันยายน 2554 แต่พบว่ามีการลงชือรับยาเดือนกรกฎาคม 2555 หรื อชาวบ้ านบางรายลงชือ
เป็ นผู้รับยาจริ ง แต่จํานวนพื Iนทีเสียหาย-จํานวนสารเคมีทีได้ รับไม่ตรงความเป็ นจริ ง
แหล่งข่าวชุดสืบสวนคนเดิม กล่าวอีกว่า จากการสอบถามข้ อมูลกับกรมวิชาการเกษตร ยัง
พบว่า หากมีการใช้ ยาปราบศัตรูพืชตามจํานวนทีมีการเบิกจ่ายจริ ง ประชาชนในพื Iนทีจะเป็ นอันตรายถึงขันI
เสียชีวิตได้ ทงจั
ั I งหวัด เนืองจากยาปราบศัตรู พืชเป็ นยาอันตรายทีมีฤทธิ\รุนแรง การใช้ แต่ละครังI จะใช้ เพียง
เล็กน้ อยผสมกับนํ Iา ส่วนใหญ่จะใช้ อตั ราส่วนพื Iนที 1 ไร่ ต่อยาปราบศัตรู พืช 2 ช้ อนผสมนํ Iาตามสัดส่วน
ดังนันจึ
I งอาจเป็ นโชคดีทีมีการทุจริ ตทําให้ ยาไม่ถกู ส่งไปถึงเกษตรกรครบตามจํานวนเงินทีจดั ซื Iอ
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