คดีเงินทอนวัด..ที่ไม่ ใช่ เงินทอน #ภาควัดสระเกศ คดีท่ ี 1
ปี 2560-2561
พศ. : สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

24 พ.ค. 2561

22 ต.ค. 2561

ตรวจพบคดีเงินทอนวัด
•
•
•

เกิดการตรวจสอบตามวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณทีไ่ ด้ รับ
พบว่า เจ้ าหน้ าที่ พศ. โอนเงินให้ วดั ต่าง ๆ แล้ วไปขอรับงบประมาณบางส่วนคืน
ส่วนของวัดสระเกศ พบว่า มีการใช้ เงินผิดวัตถุประสงค์ แต่ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับคดีเงินทอนวัด

พระวัดสระเกศถูกจับ ด้ วยข้ อหาฟอกเงิน
•
•

ถูกฝากขัง และไม่ให้ ประกันตัว (ประกอบด้ วย พระเมธีสทุ ธิกร, พระวิจิตรธรรมาภรณ์ และฆราวาส 1 คน)
พนง.สอบสวนหาข้ อมูลเพิ่มเติม

อัยการยื่นฟ้องข้ อหาฟอกเงิน
สาเหตุท่ ถี กู ฟ้อง

ข้ อมูลที่น่าสนใจ

พศ. อนุมตั ิงบโรงเรียนพระปริยตั ิธรรม ปี 57 จานวน
เงิน 10 ล้ านบาท ให้ วดั สระเกศ แต่วดั สระเกศไม่มี
โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม

เช็ค ธ.ค. 56 ไม่สามารถเข้ า มี.ค. 58 ได้ เพราะเช็คมี
อายุแค่ 6 เดือน หลังจากนันจะใช้
้
ไม่ได้ (หมดอายุ)
และหมายเลขเช็คที่ถกู กล่าวอ้ าง ไม่ปรากฏว่า เข้ าใน
บัญชีวดั สระเกศ (เพื่อการพัฒนา)

พิจารณาจากหลักฐาน งบประมาณปี 57 โดย พศ.
ออกเช็ค ธ.ค. 56 เข้ าบัญชีวดั สระเกศ (เพื่อการ
พัฒนา) มี.ค. 58

ด้ วยเหตุนี ้ ศาลจึงพบว่า เหตุในการฟ้อง เกิดจาก
ข้ อมูลที่รวบรวมมาผิด

** ตัง้ แต่เริ่ มต้น จำเลยถูกจับและฝำกขังในข้อหำฟอกเงินตำมเหตุผลนี ้

7 พ.ย. 2561
24 ม.ค. 2562
มส. : มหาเถรสมาคม

อัยการสั่งพนักงานสอบสวน ทาการสอบเพิ่มเติม และขอส่ งคาฟ้องใหม่
** ระหว่ำงนีจ้ ำเลยยังคงถูกขังอยู่

อัยการรือ้ คาฟ้อง แล้ วแก้ คาฟ้องใหม่
•
•

คดีที่เกิดขึ ้น ไม่ใช่คดีของ วัดสระเกศ แต่เป็ นส่วนของ สนง.ส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ (เป็ นหน่วยงานของคณะ
สงฆ์ ตามมติ มส. โดยมีสานักงานตังอยู
้ ท่ ี่วดั สระเกศ)
พบว่า มีการใช้ เงินผิดวัตถุประสงค์ แต่ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับคดีเงินทอนวัด

สาเหตุท่ ถี กู ฟ้อง

ข้ อมูลที่น่าสนใจ

สนง. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ไม่มีสิทธิ์ได้ รับเงิน
จาก “งบประมาณจากโครงการศูนย์กลางการเผยแผ่
กิจการพระพุทธศาสนา” ปี 58 เพราะไม่ได้ รายงาน
การใช้ จา่ ย งบโครงการนี ้ตังแต่
้ ปี 55-57

งบประมาณสามารถอนุมตั ิได้ แม้ ไม่ได้ รายงานการใช้
จ่าย ไม่ผิดระเบียบของสานักงบประมาณ และ พศ.
ไม่มีระเบียบให้ วดั ต้ องรายงานการใช้ จา่ ย

ในการแก้ คาฟ้องนี้ ไม่ ได้ กล่ าวถึงงบโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมอีก
งบนี ้ต้ องใช้ ให้ ครบวัตถุประสงค์กิจการคณะสงฆ์ 6
ด้ าน แต่ สนง. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ใช้ จา่ ย
ไม่ครบตามวัตถุประสงค์ทงั ้ 6 ด้ าน

16 ส.ค. 2562
ปั จจุบัน
ก.ย. 2562

สนง. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ของบ จานวน 38
ล้ านบาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมให้ ครบทัง้ 6 ด้ าน แต่
พศ. อนุมตั ิมาให้ 10 ล้ านบาท (ซึง่ จานวนเงิน ตรงกับ
หนึ่งในด้ านที่ขอ คือ ด้ านสาธารณูปการ 10 ล้ านบาท
จึงใช้ เฉพาะด้ านนี ้เพียงด้ านเดียว)

ได้ รับการประกันตัว
ยังไม่ เริ่มกระบวนการสืบพยานในชัน้ ศาล ยังไม่ มีการตัดสินคดีเป็ นที่สุด
**รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานที่ปรากฏในอนาคต**

