
 

Office of the National Anti – Corruption Commission 
361 Nonthaburi Rd.,Thasaai District, Amphur Muang,Nonthaburi 11000, Thailand     Nacc Hotline 1205 

  

 

 
              วนัองัคารที ่19 ธนัวาคม 2560 
 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดนายนพรตัน์ เบญจวฒันานนัท์ เมื่อคร ัง้ด ารง

ต าแหน่งผูอ้ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ผูถู้กกลา่วหาที ่1 นายพนม 

ศรศลิป์ เมือ่คร ัง้ด ารงต าแหน่งรองผูอ้ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ผู้

ถูกกล่าวหาที่ 2 นางสาวประนอม คงพิกุล เมื่อคร ัง้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองพุทธ

ศาสนสถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ถูกกล่าวหาที่  3             และนาง

ชมพูนุท จนัฤาไชย บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรฐั ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 ร่วมกนั

ทุจรติงบประมาณโครงการเงนิอุดหนุนการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดัของ

ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทีอ่นุมตัใิห้แก่วดัพนญัเชิงวรวิหาร ต าบลกระมงั 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา       ประจ าปีงบประมาณ 2557 

และประจ าปีงบประมาณ 2558 

  วนัน้ี (19 ธนัวาคม 2560) เวลา 14.00 น. ณ ห้องแถลงขา่วส านกังาน 

ป.ป.ช. (สนามบินน ้า) นายวรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

รกัษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.     ในฐานะโฆษกกรรมการ 

ป.ป.ช. ได้แถลงถึงมติการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ไดแ้ตง่ต ัง้คณะอนุกรรมการไตส่วน กรณีกล่าวหานายนพรตัน์ เบญจวฒันา

นนัท์ เมื่อคร ัง้ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กบัพวก 

ว่ากระท าความผิดฐานทุจริตตอ่หน้าที ่หรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

โดยร่วมกนัทุจริตเงนิงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัและ

การพฒันาวดั      ของส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ ทีอ่นุมตัใิหแ้กว่ดัพนญัเชิง

วรวิหาร ต าบลกระมงั อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี

งบประมาณ 2557 และประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยมีนายสุรศกัดิ ์ คีรีวิเชียร 

กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานอนุกรรมการไตส่วน นัน้  

  การไต่สวนข้อเท็จจริงพยานหลกัฐานฟังได้ว่า เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 

2560 กองบ ังค ับการป้องก ันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กองบญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง ได้ส่งเรือ่งกล่าวหา  นายนพรตัน์ เบญจวฒันา

นนัท์ เมือ่คร ัง้ด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนา 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ 361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จงัหวดั

นนทบุรี 11000  
  ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท ัง้
ชาติต้านทุจริต 

รวมพลงัขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติระยะ

ที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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แห่งชาติ กบัพวก ตามมาตรา 89 แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย

การป้องก ันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที ่ซึ่งจากการแสวงหาขอ้เท็จจริง

และรวบรวมพยานหลกัฐานพบว่ามีผู้ร่วมกระท าความผิดเป็นขบวนการและ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีค าส ั่ งที่  1205/2560 ลงวนัที ่ 18 ส ิงหาคม 2560 

แต่งต ัง้คณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อท าการไต่สวนข้อเท็จจริง 

  ทัง้น้ี พฤติการณ์ของขบวนการทุจริตเงนิทอนวดัได้มีการวางแผนและแบ่ง

หน้าทีก่นักระท าความผดิ    เป็นข ัน้เป็นตอน โดยจะมีกลุม่บุคคลซึง่จะท าหน้าทีต่ดิตอ่วดั

ตา่งๆ โดยแจ้งว่าจะมอบเงนิอุดหนุนการบูรณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวดัให้แก่

วดั แต่มีเงือ่นไขว่าวดัจะต้องมอบเงินกลบัคืนเพื่อน าไปใช้ในกิจการของส านกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาตใินการจดัสรรให้แก่วดัตา่งๆ ตอ่มากลุ่มบุคคลดงักลา่วจะน า

รายชือ่วดัทีเ่ชือ่ ตามค ากลา่วอา้งไปจดัท าเอกสารการอนุมตัเิงนิอุดหนุนใหแ้กว่ดั โดย

ไม่มีค าขอรบัเงินอุดหนุนของวดัประกอบการพิจารณาอนุมตัิเงินอุดหนุนให้แก่วดั

ต ามข ั้น ตอนและระเบี ยบแบบแผนของทางราชการ และเมื่ อ ส านัก งาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาตไิดโ้อนเงนิอุดหนุนเขา้บญัชีเงนิฝากของวดัแลว้ กลุม่บุคคล

ดงักล่าวจะแจ้งให้วดัโอนเงนิหรือรบัเงนิกลบัคืนมาแล้วน าไปเป็นประโยชน์ส่วนตวั

โดยทุจรติ  

  การทุจริตเงินทอนวดัพนัญเชิงวรวิหาร เมื่อปีงบประมาณ 2557 

นางสาวประนอม คงพิกุล      ผูถู้กกล่าวหาที ่3 ขณะด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการกอง

พุทธศาสนสถาน ส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิไดต้ดิตอ่วดัพนญัเชิงวรวหิารวา่

จะจดัสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสงัขรณ์วดัและการพฒันาวดัให้แก่วดัพนญัเชิง

วรวิหาร จ านวน 10,000,000 บาท แต่เมื่อวดัได้รบัเงินแล้วให้โอนเงินจ านวน 

8,000,000 บาท เข้าบญัชีเงินฝากของนางชมพูนุท จนัฤาไชย ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 ซึ่ง

เป็นบุคคลใกล้ชิดของนายนพรตัน์ เบญจวฒันานนัท์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ขณะด ารง

ต าแหน่งผู้อ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยแจ้งว่าจะน าไปใช้ใน

กจิการของส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิหลงัจากนั้นนางสาวประนอม คงพกิุล ผู้

ถูกกล่าวหาที่ 3 ได้จดัท าเอกสารการอนุมตัิเงินอุดหนุนให้แก่วดัพนญัเชิงวรวิหาร 

จ านวน 10,000,000 บาท เสนอให้นายนพรตัน์ เบญจวฒันานนัท์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 

อนุมตัเิงนิอุดหนุนโดยไมม่ีค าขอรบัเงนิอุดหนุนของวดัพนญัเชิงวรวหิารประกอบการ

พจิารณาอนุมตัเิงนิอุดหนุนให้แกว่ดัพนญัเชิงวรวหิารตามระเบียบแบบแผนของของ

ทางราชการ โดยหลงัจากทีส่ านกังาน 
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้โอนเงินอุดหนุนให้แก่วดัพนัญเชิงวรวิหาร จ านวน 

10,000,000บาท แล้ว วดัพนญัเชิงวรวิหารได้โอนเงนิกลบัคืนจ านวน 8,000,000 

บาท โดยโอนเข้าบญัชีเงินฝากของนางชมพูนุท จนัฤาไชย ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๔ แล้ว

น าไปเป็นประโยชน์สว่นตวัโดยทุจรติ 

 

  ส าหรบัการทุจรติในปีงบประมาณ 2558 นางสาวประนอม คงพกิุล ผูถู้ก

กลา่วหาที ่3 ไดต้ดิตอ่วดัพนญัเชิงวรวิหารอีกคร ัง้ และแจ้งวา่จะโอนเงนิอุดหนุนการ

บูรณปฏิส ังขรณ์ ว ัดและการพัฒนาว ัดให้แก่    ว ัดพนัญเชิงวรวิหาร จ านวน 

10,000,000 บาท แตใ่นคร ัง้น้ีมีเงือ่นไขวา่วดัจะตอ้งคืนเงนิสดจ านวน 5,000,000 บาท 

ให้แก่นางสาวประนอม คงพิกุล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 หลงัจากนั้นนางสาวประนอม คง

พิกุล ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 ได้จดัท าเอกสารการขออนุมตัิเงินอุดหนุนให้แก่วดัพนญัเชิง

วรวิหาร จ านวน 10,000,000 บาท เสนอนายพนม ศรศิลป์ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ขณะ

ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รกัษาราชการ

แทนผูอ้ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิพจิารณาอนุมตัเิงนิอุดหนุนโดย

ไม่มีค าขอรบัเงนิอุดหนุนของวดัพนญัเชิงวรวิหารประกอบการพิจารณาอนุมตัิเงิน

อุดหนุนให้แก่วดัพนญัเชิงวรวิหารตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดย

เมื ่อส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้โอนเงินให้แก่วดัพนญัเชิงวรวิหาร

จ านวน  10,000,000 บาท  แล้ว  ว ัดพนัญ เชิ งวรวิหาญได้น าเงินสด จ านวน 

5,000,000 บาท ไปมอบให้แก่  นางสาวประนอม คงพิกุล ผู้ถูกกล่าวหาที่ ๓ แล้ว

น าไปเป็นประโยชน์สว่นตวัโดยทุจรติ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพ้จิารณาแลว้มีมตวิา่  

  การทุจรติปีงบประมาณ 2557 

  นายนพรตัน์ เบญจวฒันานนัท์ ผู้ถูกกล่าวหาที ่1 มีมูลความผิดฐานเป็น

ตวัการร่วมในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และ

มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 90 

  นางสาวประนอม คงพกิุล ผูถู้กกลา่วหาที ่3 มีมูลความผดิฐานเป็นตวัการ

ร่วมในความผิด         ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และ

มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 90 
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  และผู้ถู กกล่าวหาท ั้งสองรายมีมู ลความผิดทางวินัยร้ายแรง ตาม

พระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (1), (2), (3) 

ประกอบมาตรา 85 (7) และมาตรา 85 (1), (4)   

  ส่วนนางชมพูนุท จนัฤาไชย ผู้ถูกกล่าวหาที ่4 ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่

ของรฐัและเจา้พนกังานตามกฎหมาย จงึเป็นผูส้นบัสนุนในการกระท าผดิตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 86 

 

  การทุจรติปีงบประมาณ 2558 

  นายพนม ศรศลิป์ ผูถู้กกลา่วหาที ่2 มีมูลความผดิฐานเป็นตวัการรว่มใน

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 

ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 90 

  นางสาวประนอม คงพกิุล ผูถู้กกลา่วหาที ่3 มีมูลความผดิฐานเป็นตวัการ

รว่มในความผดิ             ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และ

มาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 มาตรา 90            และมาตรา 91 และมีมูล

ความผดิฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 162 (1), (4) อีกบทหน่ึงดว้ย 

  และผู้ถู กกล่าวหาท ั้งสองรายมีมู ลความผิดทางวินัยร้ายแรง ตาม

พระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (1), (2), (3) 

ประกอบมาตรา 85 (7) และมาตรา 85 (1), (4) 

  ให้ส่งรายงานและเอกสารพร้อมท ั้งความเห็นไปยงัผู้บงัคบับญัชาเพื่อ

พิจารณาโทษทางวนิยั และส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อ

ด าเนินคดีอาญาในศาลทีม่ีเขตอ านาจพจิารณาพพิากษา ตามพระราชบญัญตัปิระกอบ

รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิม่เตมิ มาตรา 92 และมาตรา 97 ตอ่ไป 

จงึแถลงมาเพือ่ทราบโดยท ั่วกนั 
 

     ------------------------------------- 
 
 
 

การช้ีมูลความผดิทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ยงัไมถ่ือเป็นทีสุ่ด  

ผูถู้กกลา่วหายงัเป็นผูบ้รสิุทธิจ์นกวา่จะมีค าพพิากษา

ของศาลอนัถงึทีสุ่ด 

 


