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   วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  หรือยื่นเท็จ       
หรือปกปิดข้อเท็จจริง 14 จังหวัด 23 ราย  
 
 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และโฆษกส านักงาน ป.ป.ช. ได้แถลงว่า    
ในรอบเดือนที่ผ่านมา คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดนักการเมืองท้องถิ่นจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน หรือยื่นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริง 14 จังหวัด 23 ราย และส านักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบว่าได้ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพ่ือวินิจฉัยให้
พ้นจากต าแหน่ง และห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี 
รวมทั้งขอให้ลงโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ดังนี้ 
 

1 .จังหวัดกาญจนบุรี : จ านวน 1 ราย คือ นายประสิทธิ์ ศรีสอาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนามแย้ 
อ าเภอท่ามะกา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และ 
กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 

2. จังหวัดชลบุร ี: จ านวน 4 ราย คือ 
 (1) นายกันตภณ สุขุมาลินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมือง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 (2) นายธนสิษฐ์หรือชาลีรัตน์ ไพรอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชลบุรี อ าเภอเมืองชลบุรี จงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 (3) นางสาววัลลดา อยู่ศรี เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (ในการ
ด ารงต าแหน่งครั้งที่ 1 ) 
 (4) นายสุภกฤช อรรคเลิศลาภ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง  จงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 

3. จังหวัดปทุมธานี : จ านวน 1 ราย คือ นางสาววลัยภรณ์ ผ่องอ าไพ รองนายกเทศมนตรีต าบลหลักหก อ าเภอ
เมืองปทุมธานี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และ
กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

  ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาตวิ่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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4. จังหวัดเพชรบูรณ์ : จ านวน 2 ราย คือ  
 (1) นางสาวมยุรี คณเกณฑ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลบัววัฒนา อ าเภอหนองไผ่ จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง 
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 (2) นายณัฐจักร์ หรือนาวิน มาสง่า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลโคกสะอาด อ าเภอศรีเทพ จงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 

5. จังหวัดสมุทรสาคร : จ านวน 1 ราย คือ นางสาวณชญาดา ติระรณกรกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บางน้ าจืด อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณี
พ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 

6. จังหวัดเชียงราย : จ านวน 1 ราย คือ นายพูนศักดิ์ สุวรรณอาสน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
สันมะเค็ด อ าเภอพาน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้ สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจาก
ต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 

7. จังหวัดล าพูน : จ านวน 2 ราย คือ 
 (1) นางแสงอรุณ โพธิศาสตร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมืองล าพูน จงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับต าแหน่ง กรณีพ้นจากต าแหน่ง และ
กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 (2) นายประพันธ์ กันธิยะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกานต์ อ าเภอบ้านโฮ่ง จงใจ
ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 

8. จังหวัดนครพนม : จ านวน 1 ราย คือ นายขาวพร รักษาพล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาขาม อ าเภอ
เรณูนคร จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณี
พ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 

9. จังหวัดอุบลราชธานี : จ านวน 3 ราย คือ 
 (1) นายสาคร จันทร์ทรง รองนายกเทศมนตรีต าบลโพนงาม อ าเภอเดชอุดม จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลา
หนึ่งปี 
 (2) นางสาวปาริณร์ สุยะลา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลปทุม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี  จงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับต าแหน่ง กรณีพ้นจากต าแหน่ง และ
กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 (3) นายวาสนา มาลา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จงใจ
ไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีเข้ารับต าแหน่ง กรณีพ้นจากต าแหน่ง และ
กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
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10. จังหวัดชุมพร : จ านวน 2 ราย คือ 
 (1) นายอุดมศักดิ์ เชาวนะปัญจะ นายกเทศมนตรีต าบลนาโพธิ์ อ าเภอสวี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลา
หนึ่งปี 
 (2) นายนริศ ทองค า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนาโพธิ์ อ าเภอสวี จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 

11. จังหวัดนราธิวาส : จ านวน 1 ราย คือนายบฮารี เจะแม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ 
อ าเภอสุคีริน จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และ
กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 

12. จังหวัดพัทลุง : จ านวน 1 ราย คือ นางอุษณีย์ คงสง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต านาน อ าเภอ
เมืองพัทลุง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้ว
เป็นเวลาหนึ่งปี 
 

13. จังหวัดสตูล : จ านวน 1 ราย คือ นายอนุสรณ์ มรรคาเขต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จงใจยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควร
แจ้งให้ทราบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี 
 

14. จังหวัดสุราษฎร์ธานี : จ านวน 2 ราย คือ 
 (1) นายพงศ์เกียรติ วิเศษแก้ว รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าฉาง อ าเภอท่าฉาง จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง และกรณีพ้นจากต าแหน่งมาแล้วเป็นเวลา
หนึ่งปี 
 (2) นายสุนทร เฝือไชยศรี รองนายกเทศมนตรีต าบลขุนทะเล อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จงใจไม่ยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบ กรณีพ้นจากต าแหน่ง (ครั้งที่ 1) กรณีพ้นจากต าแหน่ง
มาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี (ครั้งที่ 1) และกรณีเข้ารับต าแหน่ง (ครั้งที่ 2) 
 

   จึงแถลงมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

การช้ีมูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถอืเป็นที่สุด 
ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด 


