รายงานผลการสอบการทุจริตเงินทอนวัด กรณีทเ่ี กีย่ วของกับวัดพระพุทธบาทตากผา
ป.ป.ช. ชีม้ ลู ผิด ‘นพรัตน-พนม-ประนอม-บิ๊ก ขรก.’ คดีทุจริตเงินงบประมาณ พศ. 2
สํานวนรวด ปมโอนเงินใหวัดไทยเดนมารกผิดหลักเกณฑ 5.78 ลาน ทุจริตเงินทอนวัดลําปางแพร 6 แหง วงเงิน 24 ลาน เขากระเปาพวกตัวเอง 17.8 ลาน
ผูสื่อขาวสํานักขาวอิศรา www.isranews.org รายงานวา เมือ่ วันที่ 7 ส.ค. 2561 นายวรวิทย สุขบุญ
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กลาวถึงความคืบหนาในคดีการ
ทุจริตเงินงบประมาณของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) ในปงบประมาณ 2556 และปงบประมาณ
2558 โดยมีการชีม้ ลู ความผิด นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท อดีต ผอ.พศ. และนายพนม ศรศิล ป อดีต ผอ.พ
ศ. และ น.ส.ประนอม คงพิกลุ อดีต รอง ผอ.พศ. รวม 2 สํานวน
@เชือด ‘นพรัตน-พนม-บิก๊ ขรก.’ โอนเงินวัดไทยเดนมารกผิดหลักเกณฑ 5.78 ล.
นายวรวิทย กลาววา เรือ่ งแรกเปนการทุจริตเงินงบประมาณเกี่ยวกับการอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ ป
2556 จากการไตสวนขอเท็จจริงตามพยานหลักฐาน รับฟงไดวา เมื่อป 2556 พศ. ไดรับงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการตามแผนงบประมาณอุดหนุนบูรณปฏิสงั ขรณเกีย่ วกับการดําเนินโครงการดัง กลาว อยางไรก็ดี พศ.
ไดโอนงบประมาณดังกลาวผานวัดพระพุทธบาทตากผา เพื่อโอนตอใหกับพระสุ ทธิพ งศ เจาอาวาสวัดไทย
เดนมารกพรหมวิหาร ในประเทศเดนมารก จํานวน 2 ครัง้ วงเงินรวม 5.78 ลานบาท ถือวาผิดตามหลักเกณฑ
การใชจา ยงบประมาณอุดหนุนบูรณปฏิสงั ขรณวดั ทีห่ า มโอนใหกบั วัดไทยในตางประเทศ
โดยกรณีนี้มีนายนพรัตน เบญจวัฒนานันท ผอ.พศ. (ขณะนั้น ) นายพนม ศรศิลป รอง ผอ.พศ.
(ขณะนัน้ ) นายวสวัตติ์ กิตติธรี ะสิทธิ์ ผอ.สวนบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห กองพุทธศาสนาสถาน พศ.
(ขณะนั้น)นายเฉลิมพล มีศิลารั ตน ผอ.กองพุทธศาสนสถาน (ขณะนั้น) รวมถึงพระสุทธิพงศ เขาไปมีสวน
เกีย่ วของในขัน้ ตอนการพูดคุย และโอนงบประมาณ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแลว เห็ นวา การดําเนินการจัดสรรเงิน 2 ครั้งดังกลาว เปนการ
พิจารณาโดยไมชอบดวยหลักเกณฑท่ี พศ. วาดวยการขอและจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณวัด กลาวคือ
ไมมีคําขอการบูรณปฏิสังขรณวัด ประจําป 2556 ผานวัดพระพุทธบาทตากผา และไมมีการประชุมของ
คณะทํางานพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนจริง รวมถึงการจัดรายงานการประชุมคณะทํางานฯเพื่อพิจารณาขอรับ
สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสงั ขรณวดั ป 2556 อันเปนเท็จ และการกระทําดังกลาวเปนการเบียด
บังเงินทรัพยสนิ ของสํานักงาน พศ. เปนของตนเองหรือผูอ ่ืน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด
1.นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท เมือ่ ครัง้ ดํารงตําแหนง ผอ.พศ. มีมลู ความผิดทางอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 147 151 157 ประกอบมาตรา 83 และผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม มาตรา 123/1 และผิดวินยั อยางรายแรงตาม
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 82 (1) (2) (3) และมาตรา 85 (1) (4) (7)
2.นายพนม ศรศิลป เมื่อครั้งดํารงตําแหนง รอง ผอ.พศ. มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 และตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 123/1 และเปนผูส นับสนุนในการกระทําความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และ 151 และมีมลู ความผิดทางวินยั อยางรายแรง

3.นายเฉลิมพล มีศลิ ารัตน เมือ่ ครั้งดํารงตําแหนง ผอ.กองพุทธศาสนสถาน และ
4.นายวสวัตติ์ กิตติธรี ะสิทธิ์ เมือ่ ครัง้ ดํารงตําแหนง ผอ.สวนบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห กอง
พุทธศาสนสถาน มีมลู ความผิดทางอาญา ตามมาตรา 157 และ 162 (1) (4) และผิดตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา
123/1 และเปนผูส นับสนุนการกระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และ 151 และผิด
วินยั อยางรายแรง
สวน 5.พระสุทธิพงศ ไมมีสถานะเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย จึงเปนผูสนับสนุนในการกระทํา
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 151 157 และผิดตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 123/1
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ทัง้ นีใ้ หสง รายงานและความเห็นไปยังผูบ งั คับบัญชาเพือ่ พิจารณา
โทษทางวินยั และสงรายงานและเอกสารพรอมความเห็นไปยังอัยการสูงสุด (อสส.) เพือ่ ดําเนินคดีอาญาในศาล
ทีม่ เี ขตอํานาจตอไป

