สานั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
361 ถนนนนทบุ รี ตาบลท่ า ทราย อาเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นนทบุ รี 11000
ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต

รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ป.ป.ช. ชี้มู ลความผิด นัก การเมือ งท้อ งถิ่ น จงใจไม่ยื่น บัญ ชีแ สดงรายการทรั พย์ สิน และหนี้ สิน หรื อ ยื่น เท็ จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริง 14 จังหวัด 23 ราย
นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกสานักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า
ในรอบเดือนที่ผ่ านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล ความผิดนักการเมืองท้องถิ่น จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง 14 จังหวัด 23 ราย และสานักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบว่าได้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เพื่อวินิจฉัยให้
พ้นจากตาแหน่ง และห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี
รวมทั้งขอให้ลงโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ดังนี้
1 .จังหวัดกาญจนบุรี : จานวน 1 ราย คือ นายประสิทธิ์ ศรีสอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนามแย้
อาเภอท่ามะกา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และ
กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
2. จังหวัดชลบุรี : จานวน 4 ราย คือ
(1) นายกันตภณ สุขุมาลินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี อาเภอเมือง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
(2) นายธนสิษฐ์หรือชาลีรัตน์ ไพรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
(3) นางสาววัลลดา อยู่ศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลเกาะจันทร์ อาเภอเกาะจันทร์ จงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (ในการ
ดารงตาแหน่งครั้งที่ 1 )
(4) นายสุภกฤช อรรคเลิศลาภ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และกรณีพ้นจากตาแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
3. จังหวัดปทุมธานี : จานวน 1 ราย คือ นางสาววลัยภรณ์ ผ่องอาไพ รองนายกเทศมนตรีตาบลหลักหก อาเภอ
เมืองปทุมธานี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และ
กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
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4. จังหวัดเพชรบูรณ์ : จานวน 2 ราย คือ
(1) นางสาวมยุรี คณเกณฑ์ รองนายกเทศมนตรีตาบลบัววัฒนา อาเภอหนองไผ่ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
(2) นายณัฐจักร์ หรือนาวิน มาสง่า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลโคกสะอาด อาเภอศรีเทพ จงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และกรณีพ้นจากตาแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
5. จังหวัดสมุทรสาคร : จานวน 1 ราย คือ นางสาวณชญาดา ติระรณกรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บางน้าจืด อาเภอเมืองสมุทรสาคร จงใจไม่ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณี
พ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
6. จังหวัดเชียงราย : จานวน 1 ราย คือ นายพูนศักดิ์ สุวรรณอาสน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สัน มะเค็ด อาเภอพาน จงใจไม่ยื่ นบั ญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สิ น และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจาก
ตาแหน่ง และกรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
7. จังหวัดลาพูน : จานวน 2 ราย คือ
(1) นางแสงอรุณ โพธิศาสตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลบ้านกลาง อาเภอเมืองลาพูน จงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตาแหน่ง กรณีพ้นจากตาแหน่ง และ
กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
(2) นายประพันธ์ กันธิยะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเวียงกานต์ อาเภอบ้านโฮ่ง จงใจ
ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และกรณีพ้นจากตาแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
8. จังหวัดนครพนม : จานวน 1 ราย คือ นายขาวพร รักษาพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาขาม อาเภอ
เรณูนคร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และกรณี
พ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
9. จังหวัดอุบลราชธานี : จานวน 3 ราย คือ
(1) นายสาคร จันทร์ทรง รองนายกเทศมนตรีตาบลโพนงาม อาเภอเดชอุดม จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และกรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลา
หนึ่งปี
(2) นางสาวปาริณร์ สุยะลา เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลปทุม อาเภอเมืองอุบลราชธานี จงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตาแหน่ง กรณีพ้นจากตาแหน่ง และ
กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
(3) นายวาสนา มาลา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาจะหลวย อาเภอนาจะหลวย จงใจ
ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับตาแหน่ง กรณีพ้นจากตาแหน่ง และ
กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
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10. จังหวัดชุมพร : จานวน 2 ราย คือ
(1) นายอุดมศักดิ์ เชาวนะปัญจะ นายกเทศมนตรีตาบลนาโพธิ์ อาเภอสวี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และกรณีพ้น จากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลา
หนึ่งปี
(2) นายนริศ ทองคา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลนาโพธิ์ อาเภอสวี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และกรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
11. จังหวัดนราธิวาส : จานวน 1 ราย คือนายบฮารี เจะแม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกียร์
อาเภอสุคีริน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และ
กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
12. จังหวัดพัทลุง : จานวน 1 ราย คือ นางอุษณีย์ คงสง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตานาน อาเภอ
เมืองพัทลุง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้ว
เป็นเวลาหนึ่งปี
13. จังหวัดสตูล : จานวน 1 ราย คือ นายอนุสรณ์ มรรคาเขต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควร
แจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และกรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี
14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : จานวน 2 ราย คือ
(1) นายพงศ์เกียรติ วิเศษแก้ว รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าฉาง อาเภอท่าฉาง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง และกรณีพ้นจากตาแหน่งมาแล้วเป็นเวลา
หนึ่งปี
(2) นายสุนทร เฝือไชยศรี รองนายกเทศมนตรีตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากตาแหน่ง (ครั้งที่ 1) กรณีพ้นจากตาแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (ครั้งที่ 1) และกรณีเข้ารับตาแหน่ง (ครั้งที่ 2)
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถอื เป็นที่สุด
ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด
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