
 
         
             

 ครั้งที่ 2 ประจ ำเดือนกุมภำพันธ ์2565 
 
 

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต รวมพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) 

กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต 

 
         
  
                        
 

         
 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี 
๑๔๐/๘-๙ ถนนเทศบาลด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ 0-๓๗๒1-๔๑๕๑-104 website 

ข้อมูลเรื่องไต่สวนเบื้องต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565) 
• คดีหมำยเลขด ำที่ 58 - 1 - 232/2559  
          กล่ำวหำ นายกนก  บ ารุงโลก เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
อ าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี กับพวกรวม 6 คน 
          ข้อกล่ำวหำ ปลอมลายมือชื่อเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และน าเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
 
มติคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ครั้งท่ี 13/2565 วันท่ี 1  กุมภาพันธ์  2565 มีมติว่า การกระท าของ 
         ผู้ถูกกล่ำวหำที่ 1 มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มีมูลความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา 172) และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 92 
         ผูถู้กกล่ำวหำที่ 2-5 ข้อกล่าวหาไม่มีมูล  ให้ข้อกล่าวหาตกไป 
         ผู้ถูกกล่ำวหำที่ 6 มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มีมูลความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา 172) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
ทั้งนี้  ผู้ถูกกล่ำวหำที่ถูกคณะกรรมกำร ป .ป.ช. ชี้มูล ยังถือว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่ำศำลจะมี 
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำมีควำมผิด 
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 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี 
๑๔๐/๘-๙ ถนนเทศบาลด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ 0-๓๗๒1-๔๑๕๑-104 website 

• คดีหมำยเลขด ำที่ 58 - 1 - 538/2557 
           กล่ำวหำ นายศิวพจน์  คูวิจิตรสุวรรณ เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กับพวกรวม 3 คน 
           ข้อกล่ำวหำ ทุจริตเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม  
  
มติคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ครั้งท่ี 13/2565 วันท่ี 1  กุมภาพันธ์  2565 มีมติว่า การกระท าของ 
          ผู้ถูกกล่ำวหำที่ 1 มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มีมูลความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒ และ     
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย      
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา 172) และมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติ   
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 92 
          ผู้ถูกกล่ำวหำที่ 2 มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ มีมูลความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา 172) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
          ผู้ถูกกล่ำวหำที่ 3 มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 157 
มาตรา 161 มาตรา 266 (4) และมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 266 (4) มีมูลความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 123/1 (ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา 172) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 
 
ทั้งนี้  ผู้ถูกกล่ำวหำที่ถูกคณะกรรมกำร ป .ป.ช. ชี้มูล ยังถือว่ำเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่ำศำลจะมี 
ค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำมีควำมผิด 
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ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต รวมพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) 

กลุ่มงานป้องกันการทุจริต 

 
         
  
                        
 

         
 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี 
๑๔๐/๘-๙ ถนนเทศบาลด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ 0-๓๗๒1-๔๑๕๑-104 website 

ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ITA) 
          ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดอื่นๆ ในภาค 2 น าเข้าข้อมูล IIT 
และ EIT ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
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ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต รวมพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) 

 
         
  
                        
 

         
 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี 
๑๔๐/๘-๙ ถนนเทศบาลด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ 0-๓๗๒1-๔๑๕๑-104 website 

กำรขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี โดยการติดตามและเฝ้าระวังโครงการ ดังนี ้
 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ที่ 3 ต ำบลบำงพลวง – หมู่ที่ 11 ต ำบลบ้ำน
สร้ำง อ ำเภอบ้ำนสร้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปรำจีนบุรี โดยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นนี้มีขนาดกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร งบประมาณ
ก่อสร้างโดยประมาณสิบล้านสามแสนบาท บริเวณโดยรอบไม่มีแหล่งชุมชนหรือบ้านเรือนประชาชน โดยรอบ
เป็นพื้นท่ีนาและเป็นทางเข้าบ่อเลี้ยงปลาของเอกชน สิ้นสุดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนี้ จะมี
สภาพเป็นถนนดินทางเข้าบ่อเลี้ยงปลา อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
ต่อไป 
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ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต รวมพลังขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2565) 

 
         
  
                        
 

         
 

 ส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำจังหวัดปรำจีนบุรี 
๑๔๐/๘-๙ ถนนเทศบาลด าริ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ 0-๓๗๒1-๔๑๕๑-104 website 

 โครงกำรปลูกหญ้ำในสนำมหน้ำเทศบำลต ำบลโพธิ์งำม อ.ประจันตคำม จากการลงพื้นท่ี
กลุ่มงานป้องกันการทุจริต เป็นโครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหน้าเทศบาลต าบลโพธิ์งาม โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง จ านวนเงิน 496,000 บาท โดยนายบันเทิง ปัญญาดี “ผู้ว่าจ้าง” และ นายนิรัญ รักมิตร 
“ผู้รับจ้าง” ท าสัญญาเมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 9 ธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างรวบรวม
พยานและหลักฐาน ว่าได้มีการท า เป็นไปตามสัญญาหรือไม่ 
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 โครงกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (ถังขยะ) เทศบำลต ำบลโพธิ์งำม อ.ประจันตคำม 
โดยจัดซื้อวิธีการตกลงราคา จากร้านเท่ียงธรรม ต าบลตาหลังใน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว จัดซื้อ    
ถังขยะขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร จ านวน 550 ใบ จ านวนเงิน 495,000 บาท มีข้อสังเกต ว่ามี
การก าหนดรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) หรือไม่ อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานและหลักฐาน 
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กลุ่มงานตรวจสอบทรัพย์สิน 

ข้อมูลภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 ๑. ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จากองค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีจังหวัดปราจีนบุรี เป็นกรณีเข้ำรับต ำแหน่งจ ำนวน ๒๘ บัญชี เนื่องจากใน
เดือนมกราคมท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละแห่ง ได้มีการประชุมแถลงนโยบายและมีการแต่งตั้ง
รองผู้บริหารเข้ามาบริหารการท างาน ซึ่งการย่ืนบัญชีต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ถือวันแถลงนโยบายต่อท่ีประชุมสภาเป็นวันเข้ารับต าแหน่ง ส่วนรองผู้บริหารท้องถิ่นให้ถือวันท่ีค าสั่ง
แต่งตั้งมีผล เป็นวันเข้ารับต าแหน่ง 
 ๒. จ านวนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีรอการเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบเป็นการท่ัวไป มีจ ำนวน ๘ บัญช ี
 


