
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 

การขับเคล่ือนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กับ ๑๕ คดีส าคัญ 



ความเป็นมา 

๑ 



บทบาทภารกิจ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ป้องกัน 

ปราบปราม 

ตรวจสอบทรัพย์สิน 

๒ 



งานด้านป้องกัน
การทุจริต ๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๓ 



งานด้าน 
การปราบปราม 
การทุจริต 

๑ 

๒ 

๓ 

 ๔ 



งานด้าน 
การปราบปราม 
การทุจริต (ต่อ) 

๕ 



งานด้าน 
ตรวจสอบทรัพย์สิน 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 
๖ 



การพัฒนาองค์กรและพัฒนาขีดสมรรถนะการบริหาร
จัดการของส านักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ด้านการพัฒนากฎหมาย 

- จัดท าอนบุญัญตัติา่ง ๆ เพ่ือใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมปีระสทิธิภาพ จ านวนทัง้สิ้น  

๗๘ ฉบับ ได้แก่ ด้านปราบปรามการทุจริต ๑๖ ฉบับ ด้านตรวจสอบทรัพยส์นิ ๑๕ ฉบับ  

ด้านป้องกันการทุจริต ๙ ฉบับ ด้านบรหิารงานทัว่ไป ๑๗ ฉบับ ด้านบริหารงานบคุคล  

๒๑ ฉบับ 
 

ปรบัปรงุโครงสรา้งการแบง่สว่นราชการ หน้าที่และอ านาจ ของสว่นราชการภายในใหม ่ 

เมื่อวนัที ่๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 

ด้านการพัฒนาบคุลากร ด าเนินการพัฒนาบคุลากรในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ การฝึกอบรม  

การสมัมนา การใหทุ้นการศึกษา การศกึษาดูงาน 
 

ด้านเทคโนโลย ีได้พัฒนาปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีารสนเทศตา่ง ๆ เพ่ือขบัเคลือ่นการท างาน

ไปสู่การท างานแบบ Digital Platform ตามนโยบายของรฐัทีจ่ะกา้วไปสูไ่ทยแลนด ์๔.๐ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 
๗ 



แหล่งทีม่า 
ค ากล่าวหา ร้อยละ 

แหล่งทีม่า 
ค ากล่าวหา ร้อยละ 

ทั้งหมด (%) ทั้งหมด (%) 

   ส านักงาน ป.ป.ช. ๕,๙๗๔ ๕๖.๕๙    ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ ๑๔๗ ๑.๔๐ 

   ส านักงาน ป.ป.ท. ๒,๘๐๗ ๒๖.๕๙    องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๙๖ ๐.๙๑ 

   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑,๒๐๗ ๑๑.๔๓    กระทรวงสาธารณสุข ๘ ๐.๐๘ 

   ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๒๐ ๐.๑๙    ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจแต่งต้ังถอดถอน ๔๗ ๐.๔๕ 

   ส านักงานอัยการสูงสุด ๑ ๐.๐๑    สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ๗ ๐.๐๗ 

   กรมราชทัณฑ์ ๑๓ ๐.๑๒    ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ ๑๑ ๐.๑๐ 

   กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๑๒๗ ๑.๒๐    กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ๑๐ ๐.๐๙ 

   ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๑ ๐.๐๑    กระทรวงมหาดไทย ๘๐ ๐.๗๖ 

รวม ๑๐,๕๕๖ ๑๐๐.๐๐ 

 
ที่มา : ระบบตรวจรับค ากล่าวหา (Preliminary Examination System on Corruption Accusation : PESCA) 

ตารางแสดงสถิติประเภทค ากล่าวหา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๘ 



ประเภทค ากล่าวหา 
วงเงนิงบประมาณ/การทจุริตตามปีงบประมาณทีเ่กดิเหตุ (ล้านบาท) 

๒๕๖๒ ๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๔๘-๒๕๕๗ ๒๕๔๒-๒๕๔๗ ๒๕๑๑-๒๕๔๑ ไม่ระบ ุ ผลรวมทัง้หมด 

  จัดซื้อจัดจ้าง ๑๕๓,๘๑๗ ๔,๒๒๐ ๑๒,๗๑๕ ๖๕๐ ๑,๓๒๙ ๓๔,๒๗๙ - - ๕๐ ๒๐๗,๐๖๐ 

  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมชิอบ ๒,๖๒๓ ๒,๗๐๐ ๒๓๘ ๒,๐๗๔ ๑๖๘ ๑๖,๐๓๖ ๑ - - ๒๓,๘๔๐ 

  การบริหารงานบุคคล (การบรรจุ/แต่งตั้ง/เล่ือนต าแหนง่/โยกยา้ย/ลงโทษวนิยั) ๒,๐๔๗ - - - ๖ - - - - ๒,๐๕๓ 

  ทุจริตในการจัดท างบประมาณ/โครงการ/เบิกจ่ายเงินในโครงการเปน็เท็จ ๕๑ ๖ ๒๑ ๕ ๔๘ ๑,๗๓๐ - - - ๑,๘๖๑ 

  ยักยอก/เบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของราชการ ๑ ๒๓ ๒๗ ๕๗๐ ๙ ๑๓๙ ๑ - - ๗๗๐ 

  ร ่ารวยผิดปกติ - ๖ - - - ๑๙๐ - ๑๐ - ๒๐๖ 

  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชนส์่วนรวม ๒๐ ๒ ๙ - ๑๔๖ ๑๕ - - - ๑๙๒ 

  ออกเอกสารสิทธ์ิที่ดิน - - - - - ๕๐ ๙๓ - - ๑๔๓ 

  เรียกรับสินบน ๕ ๓๑ ๓๒ ๑๑ ๕ ๓๑ - - - ๑๑๕ 

  ฝ่าฝืนจริยธรรม - - - - - - - - - - 

ผลรวมทัง้หมด ๑๕๘,๕๖๔ ๖,๙๘๘ ๑๓,๐๔๒ ๓,๓๑๐ ๑,๗๑๑ ๕๒,๔๗๐ ๙๕ ๑๐ ๕๐ ๒๓๖,๒๔๐ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณของโครงการและจ านวนเงินทีม่กีารทจุริตตามค ากล่าวหา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. รับไว้ด าเนินการเอง  

จ าแนกตามประเภทค ากลา่วหา 

๙ 



ที่มา : ระบบตรวจรับค ากลา่วหา (PESCA) / 
ประมวลผลโดย : ส านักบรหิารงานกลาง  
ส านักงาน ป.ป.ช.  

แหล่งที่มา 
ของค ากล่าวหา  
ปีงบประมาณ  

ตารางแสดง 
สถิติ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แหล่งทีม่าของค ากลา่วหา 
จ านวนค ากล่าวหา 

(เรื่อง) 
ร้อยละ (%) 

ส านักงาน ป.ป.ช.  ๕,๗๗๐ ๖๓.๒๐ 

ส านักงาน ป.ป.ท. ๑,๗๒๘ ๑๘.๙๓ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ ๑,๑๘๔ ๑๒.๙๗ 

กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๓๘ ๑.๕๑ 

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑๐๙ ๑.๑๙ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๕๑ ๐.๕๖ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๔๖ ๐.๕๐ 

ผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ๒๘ ๐.๓๑ 

กระทรวงมหาดไทย ๒๔ ๐.๒๖ 

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๑๙ ๐.๒๑ 

ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ๙ ๐.๑๐ 

กระทรวงสาธารณสุข ๗ ๐.๐๘ 

กรมราชทัณฑ ์ ๖ ๐.๐๗ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๔ ๐.๐๔ 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๒ ๐.๐๒ 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๒ ๐.๐๒ 

ส านักงานอัยการสูงสุด ๒ ๐.๐๒ 

ศาลจังหวัด ๑ ๐.๐๑ 

รวม ๙,๑๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐ 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณของโครงการหรอืจ านวนเงนิทีม่กีารทจุรติตามค ากลา่วหา  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ส านกังาน ป.ป.ช. รับไวด้ าเนนิการเอง จ าแนกตามประเภทค ากลา่วหา 

ที่มา : ระบบตรวจรับค ากล่าวหา (PESCA) ประมวลผลโดย : ส านักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประเภทค ำกลำ่วหำ
วงเงินงบประมำณของ
โครงกำรหรือจ ำนวน

เงินทีม่ีกำรทจุริต (บำท)

เปรียบเทยีบกับ
ป ี2562

จ ำนวนค ำ
กลำ่วหำ

เปรียบเทยีบ
กับป ี2562

ทจุริตในกำรจดัท ำงบประมำณ/โครงกำร/เบกิจำ่ยเงินในโครงกำรเปน็เทจ็ 67,026,753,867      3500.89% 279       102.17%
จดัซ้ือจดัจำ้ง 19,362,924,487      -90.65% 902       -24.83%
ปฏิบตัหิรือละเว้นกำรปฏิบตัหิน้ำทีโ่ดยมิชอบ 2,897,647,252        -87.85% 815       -20.41%
กำรบริหำรงำนบคุคล (กำรบรรจ/ุแตง่ตัง้/เลือ่นต ำแหน่ง/โยกยำ้ย/ลงโทษวินัย) 644,808,595          -68.59% 226       69.92%
ออกเอกสำรสทิธิท์ีด่นิ 285,272,796          99.05% 123       -26.79%
ร่ ำรวยผิดปกติ 272,957,736          32.03% 125       37.36%
กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์สว่นบคุคลกับประโยชน์สว่นรวม 100,923,850          -47.52% 33        -67.33%
ยกัยอก/เบยีดบงัเงินหรือทรัพยส์นิของรำชกำร 69,859,909            -90.93% 278       4.12%
เรียกรับสนิบน 54,901,402            -52.56% 165       3.77%
ฝ่ำฝืนจริยธรรม -                      -             5          25.00%
ผลรวม       90,716,049,894 -61.60%     2,951 -10.17%

๑๑ 



ตารางแสดงสถติิเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๓ 

ปี 
งบประมาณ 

พ.ศ. 

จ านวนเรือ่งกลา่วหา เรื่องด าเนนิการแลว้เสรจ็ 

คงเหลือ 
เรื่อง 
คงคา้ง 
(ร้อยละ) 

ยอดคงคา้ง 
ยกมา 

รับใหม ่ รวม 
ชี้มูล

ความผดิ 

ให้ขอ้
กล่าวหา
ตกไป 

ไม่รับ/ 
ไม่ยกขึน้
พิจารณา 

ไม่รับไว ้
ไต่สวน

ข้อเท็จจริง 

ส่งให้
พนักงาน
สอบสวน 

ส่ง
หน่วยงาน
อื่น 

ส่งให้
พนักงาน
สอบสวน 
และ

หน่วยงาน 
อื่น 

รวม 

๒๕๕๘ ๙,๕๒๒ ๓,๐๕๑ ๑๒,๕๗๓ ๑๔๗ ๙๒ ๘๖ ๙๖๒ ๑๙ ๓๑๓  - ๑,๖๑๙ ๑๐,๙๕๔ ๘๗.๑๒ 

๒๕๕๙ ๑๐,๙๕๔ ๕,๓๘๒ ๑๖,๓๓๖ ๒๒๕ ๑๑๑ ๕๗ ๑,๓๖๓ ๓๒ ๖๒๓  - ๒,๔๑๑ ๑๓,๙๒๕ ๘๕.๒๔ 

๒๕๖๐ ๑๓,๙๒๕ ๔,๘๙๖ ๑๘,๘๒๑ ๒๕๐ ๑๓๑ ๔๘ ๒,๐๘๒ ๓๓ ๙๑๕  - ๓,๔๕๙ ๑๕,๓๖๒ ๘๑.๖๒ 

๒๕๖๑ ๑๕,๓๖๒ ๔,๖๑๑ ๑๙,๙๘๔ ๔๐๘ ๑๓๔ ๔๐ ๒,๒๒๓ ๕๙ ๗๖๘ ๑๒๐ ๓,๗๕๒ ๑๖,๒๓๒ ๘๑.๒๒ 

๒๕๖๒ ๑๖,๒๓๒ ๓,๒๘๕ ๑๙,๕๑๗ ๓๐๐ ๙๕ ๒,๑๐๖ ๑,๒๙๙ ๓๗ ๓๕๕ ๙๗๕ ๕,๑๖๗ ๑๔,๓๕๐ ๗๓.๕๓ 

๒๕๖๓ ๑๔,๓๕๐ ๓,๕๖๓ ๑๗,๙๑๓ ๕๑๔ ๑๖๕ ๒,๔๗๐ ๔๕๑ ๖๒๑ ๕๗๖ ๒๖๕ ๕,๐๖๒ ๑๒,๘๕๑ ๗๑.๗๔ 

๑๒ 



ผลงานด้านการปราบปราม 
การทุจริตท่ีส าคัญ 

๑. Motif of Light (กรุงเทพมหานคร) 

๒. เงินทอนวัด 

๓. การจัดซื้อเครื่องตรวจค้นยาเสพติด อัลฟา่ ๖ ของส านักงาน

จังหวัดพิษณุโลก 

๔. การก่อสร้างอาคารสถานีและโครงสร้างเหล็กติดระบบเรดาร์

ปฐมภูมิ ณ บริเวณท่าอากาศยานหัวหินของบริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย 

ปี ๒๕๖๑ เช่น 

ปี ๒๕๖๑ 

๑๓ 



ผลงานด้านการปราบปราม 
การทุจริตท่ีส าคัญ 

๑. การทุจริตการจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ท าการสถานีต ารวจ  

   ๓๙๖ แห่ง (โรงพัก) 

๒. การทุจริตโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของส านักงาน 

   ต ารวจแห่งชาติ จ านวน ๑๖๓ แห่ง (แฟลต) 

๓. เงินทอนวัด 

๔. การทุจริตก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล 

๕. การทุจริตการเรียกรับเงินของผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  

   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ปี ๒๕๖๒ เช่น 

๑๔ 



ผลงานด้านการปราบปราม 
การทุจริตท่ีส าคัญ 

ปี ๒๕๖๓ เช่น 

๑. การทุจริตเรียกรับเงินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟา้ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒. การจัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่ง 

   ของประเทศแก่สาธารณชนภายใต้ชื่อโครงการ “Roadshow สร้างอนาคตประเทศไทย Thailand  

   ๒๐๒๐” 

๓. เรื่องการใช้สถานะหรือต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวก่าย แทรกแซง แต่งตั้ง โยกย้าย 

   นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

๔. เรื่องการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติที่สนามกีฬา 

   เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๕ 



ผลงานด้านการปราบปราม 
การทุจริตท่ีส าคัญ 

๕. เรื่องการอนุญาตให้ บริษัท อัคราไมนิ่ง จ ากัด เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเหมืองแร่ทองค า 

   ชาตรีเหนือโดยมิชอบ 

๖. การจัดซื้อชุดของใช้ประจ าวัน (Care Set) ให้กับผู้สูงอายุ สูงเกินจริงขององค์การบริหาร 

   ส่วนจังหวัดล าพูน 

๗. การละเว้นไม่อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบ ารุงทางอเนกประสงค์ขององค์การบริหาร 

   ส่วนจังหวัดสงขลา 

๘. เรื่องการจัดซื้อพัสดุโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการบินพร้อมอุปกรณ์ในเครื่องบินโดยมิชอบ 

   ของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  ๑๖ 

ปี ๒๕๖๓ (ต่อ) 



ผลงานด้าน 
การตรวจสอบทรัพย์สิน 

ส่งเรือ่งใหศ้าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารง

ต าแหนง่ทางการเมอืงวินจิฉยั 

- กรณีจงใจไมย่ืน่บญัชหีรอืยืน่บญัชเีทจ็ ๓๗๒ คดี 

- กรณีร า่รวยผดิปกต ิ๑ คดี มูลค่า ๘๙๖.๕ ล้านบาทเศษ  

  (นายเกษม นิมมลรตัน์ รองนายก อบจ.เชียงใหม)่ 

๑๗ 



ส่งเรือ่งใหศ้าลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารง 

ต าแหนง่ทางการเมอืงวินจิฉยั 

- กรณีจงใจไมย่ืน่บญัชหีรอืยืน่บญัชเีทจ็ ๔๗ คดี 

- กรณีร า่รวยผดิปกต ิ๑ คดี มูลค่า ๒๑๖ ล้านบาทเศษ  

  นายพนม ศรศิลป์  

  ผู้อ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 

๑๘ 

ผลงานด้าน 
การตรวจสอบทรัพย์สิน 



ผลงานด้าน 
การตรวจสอบทรัพย์สิน 

ส่งเรือ่งใหศ้าลฎีกาแผนกคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมอืงวนิจิฉยั 

- กรณีจงใจไมย่ืน่บญัชหีรอืยืน่บญัชเีท็จ ๒๒ คดี 

- กรณีร ่ารวยผดิปกต ิ๔ คดี มูลค่า ๗๔๖.๖ ล้านบาทเศษ  

๑. นายนพรัตน์ เบญจวฒันานนท์  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ  

   ๕๗๕.๑ ล้านบาทเศษ 

๒. พล.ต.ต.สจัจะ คชหิรัญ ผู้บังคบัการกองพลาธิการและสรรพาวธุ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ  

   ๑๖๖.๔ ล้านบาทเศษ 

๓. นายสถาพัฒน์ สุทธิศักดิ ์ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส ๔.๙ ล้านบาทเศษ 

๔. นายสมพงษ์ ธรรมเจริญ นายกเทศมนตรีต าบลล าพญา ๙๑,๑๗๙ บาท ๑๙ 



ด้านการป้องกันการทุจริต 

การเสนอมาตรการ ความเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือป้องกันการทุจริต ตามมาตรา ๓๒  
๑๐ มาตรการ 

การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส  
ตามหลักธรรมาภบิาล โดยการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

๑ 

๒ 

๓ 
การสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๓๓ 

การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ตามมาตรา ๓๕ เช่น โครงการประมูลงานให้สิทธิ 
ประกอบการจ าหน่ายสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่, โครงการ 
น าสายสื่อสารลงใต้ดินในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

๔ 

๕ 

๒๐ 



คดีทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการน า้
เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยและของ
ประเทศ ปี ๒๕๕๖ 

คดีการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
ปี ๒๕๕๗ 

คดีทุจริตในการด าเนินการก่อสร้างฝาย
และเพาะช าปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ (ฝายแม้ว) 

คดีการอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผัง
โครงการเหมืองแร่ทองค าชาตรีเหนือ  

คดีทุจริตการท าสัญญาซื้อขายข้าวแบบ
รัฐต่อรัฐ ภาค ๒ 

คดีทุจริตการท าสัญญาซื้อขายมัน
ส าปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ  

คดีเงินทอนวัด  

คดีทุจริตในการจัดซื้อเครื่องตรวจหา
วัตถุระเบิด จีที๒๐๐ และอัลฟ่า ๖ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

คดีทุจริตสร้างสนามฟุตซอล  ๙ 

๑๕ คดีที่ส าคัญ 

๒๑ 



คดีทุจริตเรียกรับเงินจากผู้น าเข้า
เครื่องยนต์อิสระท าให้ผู้น าเข้าเสียภาษี
น้อยลง (รถหรู) 

คดีทุจริตในโครงการจัดหาที่ดิน 
เพ่ือปลูกปาล์มและผลิตน า้มันปาล์ม 
ในประเทศอินโดนีเซีย 

คดีทุจริตในการซื้อขายเครื่องยนต์
ส าหรับเครื่องบิน Boeing B777-200ER 
ของบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
(โรลส์-รอยซ์) 

คดีทุจริตในการออกโฉนดที่ดินในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเขารวก-ป่าเขาเมือง 
และในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ 

คดีทุจริตในการออกโฉนดที่ดินต าบลเขา 
กะรน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด  

คดีทุจริตในการออกโฉนดที่ดินทับซ้อน 
เขาเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเตียน 
และป่าเขื่อนลั่น อ าเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา  

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๕ คดีที่ส าคัญ 

๒๒ 



ขอบคุณครับ 


