
การแถลงขา่วของส านกังาน ป.ป.ช.

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมลูคดีส าคญั

และผลการขบัเคลื่อนงานของ

ศนูยป้์องกนัและปรามปรามการทจุรติแห่งชาติ (CDC)



รายงานผลการด าเนินการกรณี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติช้ีมูลความผดิทางวนัิย

2

สถิติการตรวจรบัค ากลา่วหา



ผลค าพิพากษาของศาล

ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมลูความผิดทางอาญา

ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565

3



กรณีผลค าพิพากษาของศาลตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีมติช้ีมลูความผิดทางอาญา ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565

1. กรณีอยัการสงูสดุฟ้องคดีอาญา      รวมจ านวน 156 เรือ่ง

ศาลชัน้ตน้ จ านวน 132 เรือ่ง 

ลงโทษ จ านวน 127 เรือ่ง 

ยกฟ้อง จ านวน 5 เรือ่ง

ศาลอทุธรณ ์ จ านวน 24 เรือ่ง 

ลงโทษ จ านวน 23 เรือ่ง 

ยกฟ้อง จ านวน 1 เรือ่ง

4



5

2. กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติใหฟ้้องเอง รวมจ านวน 15 เรือ่ง 

ลงโทษ จ านวน 14 เรือ่ง 

ยกฟ้อง จ านวน 1 เรือ่ง

กรณีผลค าพิพากษาของศาลตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

มีมติช้ีมลูความผิดทางอาญา ตัง้แต่เดือนตลุาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565



รายงานผลการด าเนินการกรณี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติช้ีมูลความผดิทางวนัิย

6

รายงานผลการด าเนินการ

กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมลูความผิดทางวินยั



เรือ่งท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงโทษทางวินยั

จ านวน 260 เรือ่ง
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รา้ยแรง ไม่รา้ยแรง

สถิติเรื่องท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงโทษทางวินยั 

ประจ าเดือน

(พ.ศ. 2565)

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.

รวม

(ราย)
รา้ยแรง 

(ราย)

ไม่รา้ยแรง 

(ราย)

มกราคม 38 6 44

กมุภาพนัธ-์ มีนาคม 39 12 51

เมษายน 10 7 17

พฤษภาคม 25 16 41

มิถนุายน 49 5 54

กรกฎาคม 34 19 53

จ านวนเรือ่ง

เดือน

(พ.ศ. 2565)

รวม 260



คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติลงโทษทางวินยั จ านวน 260 เรือ่ง
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ลงโทษรา้ยแรง ลงโทษไม่รา้ยแรง ไม่ลงโทษทางวินยั

เดือน

ลงโทษ

รา้ยแรง 

(ราย)

ลงโทษ

ไมร่า้ยแรง

(ราย)

ไมล่งโทษ

ทางวินยั

(ราย)

รวม

(ราย)

มกราคม 7 1 36 44

กมุภาพนัธ-์

มีนาคม
21 4 26 51

เมษายน 5 5 7 17

พฤษภาคม 16 7 18 41

มถินุายน 25 1 28 54

กรกฎาคม 10 16 27 53

รวม 260

ผลการด าเนินการของผ ูบ้งัคบับญัชา

หรือผ ูมี้อ านาจแต่งตัง้หรอืถอดถอน

ผลการด าเนินการของผ ูบ้งัคบับญัชาหรอืผ ูมี้อ านาจแต่งตัง้หรอืถอดถอน



ผลการด าเนินการของผ ูบ้งัคบับญัชาหรอืผ ูมี้อ านาจแต่งตัง้หรอืถอดถอน

ประจ าเดือน

(พ.ศ. 2565)

ผลการด าเนินการของผ ูบ้งัคบับญัชาหรอืผ ูมี้อ านาจแต่งตัง้หรอืถอดถอน

รวม

(ราย)
รา้ยแรง

(ราย)

ไม่รา้ยแรง

(ราย)

ไม่ลงโทษทางวินยั  (ราย) อย ูร่ะหว่าง

ด าเนินการ 

(ราย)เกษียณ/ลาออก

พน้จากต าแหน่ง

ไม่ลงโทษ

ตามมติ ป.ป.ช.

มกราคม 7 1 20 2 14 44

กมุภาพนัธ-์ มีนาคม 21 4 9 7 10 51

เมษายน 5 5 6 1 - 17

พฤษภาคม 16 7 11 7 - 41

มิถนุายน 25 1 6 22 - 54

กรกฎาคม 10 16 22 - 5 53

รวม 260



รายงานผลการด าเนินการกรณี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีติช้ีมูลความผดิทางวนัิย
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คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมลูคดีส าคญั



คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมลูความผิด เจ้าหน้าท่ีของรฐั            

และเจา้ของท่ีดินท่ีเกี่ยวขอ้ง กรณีออกโฉนดท่ีดินโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย   

ในเขตอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ านวน 3 แปลง ท่ีจงัหวดัปราจีนบรุี ใหก้บั   

นางกนกวรรณ วิลาวลัย ์รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



12

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
บริเวณต าบลเนินหอม อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

(คดีหมายเลขด าที่ 06-2-0136/2565)
กลุ่มภูมิสารสนเทศ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ



13รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณ ต.เนินหอม อ.เมือง ฯ จ.ปราจีนบุรี

กรณีกล่าวหาว่า...
“กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าความผิดทุจริตต่อหน้าที่ 

หรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ร่วมกันเดินส ารวจออก
โฉนดที่ดิน รุกล้ าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมิชอบด้วย
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ”

กลุ่มภูมิสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ



17รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณ ต.เนินหอม อ.เมือง ฯ จ.ปราจีนบุรี

ผลการตรวจสอบต าแหน่งที่ตั้ง
กับแนวเขตปริมณฑลรอบที่
เขาหรือภูเขา 40 เมตร

โฉนดที่ดินเลขที่ 41577, 
4 1 5 7 6  แ ล ะ  4 1 5 7 8 
บางส่วน อยู่ในเขตปริมณฑล
รอบที่เขาหรือภูเขา 40 เมตร

กลุ่มภูมิสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ



18รายงานการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณ ต.เนินหอม อ.เมือง ฯ จ.ปราจีนบุรี

ผลการตรวจสอบต าแหน่งท่ีตั้งว่า
เป็นที่เขา ที่ภูเขา และความลาดชัน
เฉลี่ยเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ 

โฉนดที่ดินเลขที่ 41578
พื้นที่ที่อยู่ ในเขตเขา ส่วน
ใหญ่ มีความลาดชันเกิน
35 %

กลุ่มภูมิสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ



19

กลุ่มภูมิสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2558

ฉ.41576

ฉ.41577

ฉ.41578

เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ฉ.41579



20

ระวางเดินส ารวจ 5237 II 6072

กลุ่มภูมิสารสนเทศ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แปลงโฉนดทีด่นิ



คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมลูความผิด นายสมศกัด์ิ  เกียรติสรุนนท ์

เม่ือครัง้ด ารงต าแหน่งประธานสภาผ ูแ้ทนราษฎร กรณีกล่าวหานายวรชยั  

เหมะ เม่ือครัง้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผ ูแ้ทนราษฎร กบัพวก รวม 42 คน 

ว่า ใชอ้ านาจในต าแหน่งหรือหนา้ท่ีโดยมิชอบ ในการเสนอและพิจารณารา่ง

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผ ูซ่ึ้งกระท าความผิดเน่ืองจากการชมุนมุ  

ทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ .ศ.  . . .              

เม่ือปี 2556 (ฉบบัสดุซอย)



คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติช้ีมลูความผิด นายทนง พิทยะ 

ประธานกรรมการบริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) กรณีการจัดซ้ือ

เครื่องยนต์ส าหรับเครื่องบิน Roll-Royce (ครั้งท่ี 3) ร ุ่น TRENT-892

ส าหรบัเครือ่งบิน Boeing แบบ B77-200ER จ านวน 6 ล า 

เม่ือปี พ.ศ. 2547-2548



เรื่องกล่าวหา นายกฤษดา  กวีญาณ เม่ือครัง้ด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการบริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กบัพวก อนมุติัสินเช่ือ

ลกูคา้รายบริษทั เดอะไวท์ บีช จ ากดั และบริษทั เดอะ อนัดามนั ไพรเวท 

บีช จ ากดั โดยมิชอบ



เรื่องกล่าวหา นายสิริศักด์ิ  สมบัติทวีพนู นายกเทศมนตรี

ต าบลท่าไมร้วก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ีร า่รวยผิดปกติ



เรื่องกล่าวหา นายนริศ  ชยัสตูร เม่ือครัง้ด ารงต าแหน่งอธิบดี

กรมธนารกัษ์ กบัพวก อนญุาตใหบ้ริษทัเอกชน เช่าท่ีราชพสัด ุพรอ้ม

อาคารสิ่งปลกูสรา้ง โดยมิชอบ และไม่เรียกเก็บผลประโยชนต์อบแทน

ตามระเบียบฯ 



เรื่องกล่าวหา นางรชันี  พลซ่ือ เม่ือครัง้ด ารงต าแหน่งนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด กบัพวก ทจุริตโครงการจัด ซ้ือ

หนงัสือและสื่อการเรียนการสอน เพ่ือแจกจ่ายใหก้บัโรงเรียน ห้องสมดุ

ประชาชน แหล่งการเรียนร ูช้มุชน และกล ุ่มเยาวชน เม่ือปีงบประมาณ 

2548 ถึงปี 2551



เรื่องกล่าวหา นายพรชัย  โควสรุตัน์ เม่ือครัง้ด ารงต าแหน่ง     

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบุลราชธานี กับพวก ก าหนด

คณุลกัษณะเฉพาะในประกาศสอบราคาจดัซ้ือรถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ 

พรอ้มอปุกรณก์ ูชี้พก ูภ้ยัเอ้ือประโยชนใ์หผ้ ูเ้สนอราคาท่ีตนมีสว่นไดเ้สีย



เรื่องกล่าวหา นายโอภาส  เพชรมณีุ เม่ือครัง้ด ารงต าแหน่ง

ผ ูอ้ านวยการองคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) กบัพวก ท าสญัญา

ใหบ้ริการเดินรถเชิงคณุภาพ (PBC) แบบผ่อนปรนกบัเอกชน ไม่เป็นไป      

ตามระเบียบ และก าหนดเง่ือนไขความรบัผิดชอบของค ู่สญัญาไม่ตรง        

กบัท่ีไดร้บัอนมุติั 



เรื่องกล่าวหา นายนวพล  บญุญามณี เม่ือครัง้ด ารงต าแหน่ง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับพวก ด าเนินโครงการ

สง่เสรมิพฒันาสขุภาพประชาชน จงัหวดัสงขลา (โครงการตรวจสขุภาพ

ผ ู้สงูอายใุนจังหวัดสงขลา) เม่ือปี พ.ศ.2551–2552 โดยก าหนด        

การใหบ้ริการในลกัษณะเอ้ือประโยชนใ์หแ้ก่สถานพยาบาล และจดัจ้าง

โดยวิธีพิเศษ 



เรื่องกล่าวหา นายโสฬส  สาครวิศว กรรมการผ ูจ้ดัการธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กบัพวก

ไม่ยติุโครงการสินเช่ือชะลอการเลิกจา้งแรงงาน และออกค าสัง่แกไ้ข

เปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑข์องโครงการสินเช่ือ ไม่เป็นไปตามนโยบายและ

มติของคณะกรรมการ ธพว.



เรื่องกล่าวหา นายสรุศักย ์ พงษ์สวัสด์ิ ผ ูอ้ านวยการการไฟฟ้า   

สว่นภมิูภาคเขต 3 (ภาคใต)้ จงัหวดัยะลา การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค กบัพวก

ทจุริตในการจา้งเหมาก่อสรา้งปรบัปรงุพ้ืนท่ีบริเวณชัน้ท่ี 2 อาคาร 2 

ส านกังานการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคเขต 3 (ภาคใต)้ จงัหวดัยะลา



เรื่องกล่าวหา นายมงคล  ลีลาธรรม เม่ือครั้งด ารงต าแหน่ง

กรรมการผ ูจ้ดัการธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (ธพว.) กบัพวก ร่วมกนัอนมุติัใหใ้ชง้บประมาณของ

ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย เป็น

ค่าใชจ่้ายในการรว่มงานศพมารดาประธานกรรมการ ธพว. โดยมิชอบ

หรอืโดยทจุริต
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ศนูยป้์องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ ส านกังาน ป.ป.ช.

(Corruption Deterrence Center : CDC)

สปภ. 9 (สงขลา)

41 เรือ่ง

สถิติเรือ่งท่ีเขา้มายงัศนูย ์CDC แบ่งเป็นรายเดือน

กรงุเทพมหานคร

16 เรือ่ง

สปภ. 8 (สรุาษฎรธ์านี)

57 เรือ่ง

สปภ. 7 (นครปฐม)

25 เรือ่ง

สปภ. 6 (พิษณโุลก)

26 เรือ่ง

สปภ. 5 (เชียงใหม)่

21 เรือ่ง

สปภ. 3 (นครราชสีมา)

61 เรือ่ง

สปภ. 1 (นนทบรุ)ี

28 เรือ่ง

สปภ. 2 (ชลบรุ)ี 

16 เรือ่ง

จ านวนทัง้หมด เรื่อง

ขอ้มลูระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565

3 7 1สปภ. 4 (ขอนแก่น)

79 เรือ่ง

กรณีการเฝ้าระวงัหลายพ้ืนท่ี 

จ านวน 1 เรือ่ง
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สถานะของเรือ่งท่ีเขา้มายงั ศนูย ์CDC

อย ูร่ะหว่างการตรวจสอบ

จ านวน 161 เรือ่ง

ป.ป.ช. รบัเรือ่งในระบบตรวจรบัค ากลา่วหา

จ านวน 3 เรือ่ง

แจง้ สปจ. สปภ. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง

จ านวน 159 เรือ่ง

การปรบั/แกไ้ขปัญหาแลว้

จ านวน 48 เรือ่ง

จ านวน (เรือ่ง)

ศนูยป้์องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ ส านกังาน ป.ป.ช.

(Corruption Deterrence Center : CDC)

3 7 1จ านวนทัง้หมด เรื่อง
ขอ้มลูระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565

สถานะของเรือ่ง



36

รวมงบประมาณจากโครงการต่าง ๆ

ท่ีศนูย ์CDC ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรียนมีจ านวน

มากกว่า 45,330 ลา้นบาท

ขอ้มลูระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565
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แหลง่ขา่วท่ีมาของขอ้มลู

ส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั

จ านวน 31 เรือ่ง

ชมรม STRONG ตา้นทจุรติ

จ านวน 108 เรือ่ง

ผ ูบ้รหิารมอบหมาย

จ านวน 7 เรือ่ง

สื่อมวลชน / สื่อสงัคมออนไลน์

จ านวน 176 เรือ่ง

ส านกัสืบสวนฯ และช่องทางอ่ืน ๆ

จ านวน 49 เรือ่ง

จ านวน (เรือ่ง)

3 7 1

ศนูยป้์องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ ส านกังาน ป.ป.ช.

(Corruption Deterrence Center : CDC)

จ านวนทัง้หมด เรื่อง
ขอ้มลูระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565

แหลง่ท่ีมา
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จดัซ้ือจดัจา้งฯ

ทจุรติต่อต าแหน่ง

หนา้ท่ีฯ
เรยีกรบัทรพัยสิ์นฯ

ร า่รวยผิดปกติ

ทรพัยากรธรรมชาติ

ประเภทของเรือ่งท่ีเขา้มายงั ศนูย ์CDC

ประเภทเรือ่ง

จ านวน

ศนูยป้์องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ ส านกังาน ป.ป.ช.

(Corruption Deterrence Center : CDC)

ขอ้มลูระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565

อ่ืน ๆ

3 7 1จ านวนทัง้หมด เรื่อง
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