คดีเงินทอนวัด..ที่ไม่ ใช่ เงินทอน #ภาควัดสระเกศ คดีท่ ี 2
ปี 2560-2561
พศ. : สานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

24 พ.ค. 2561
มส. : มหาเถรสมาคม

ตรวจพบคดีเงินทอนวัด
•
•

พระวัดสระเกศถูกจับ ด้ วยข้ อหาฟอกเงิน
•
•
•
•
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เกิดการตรวจสอบตามวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณทีไ่ ด้ รับ
พบว่า เจ้ าหน้ าที่ พศ. โอนเงินให้ วดั ต่าง ๆ แล้ วไปขอรับงบประมาณบางส่วนคืน
คดีที่เกิดขึ ้น ไม่ใช่คดีของ วัดสระเกศ แต่เป็ นส่วนของ สนง.ส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ (เป็ นหน่วยงานของคณะ
สงฆ์ ตามมติ มส. โดยมีสานักงานตังอยู
้ ท่ ี่วดั สระเกศ)
พบว่า มีการใช้ เงินผิดวัตถุประสงค์ แต่ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับคดีเงินทอนวัด
พระวัดสระเกศถูกฝากขัง และไม่ให้ ประกันตัว (ประกอบด้ วย พระพรหมสิทธิ, พระวิจิตรธรรมาภรณ์, พระศรีคณ
ุ าภรณ์,
พระครูสิริวิหารการ และฆราวาสอีก 4 คน
พนง.สอบสวนหาข้ อมูลเพิ่มเติม

อัยการยื่นฟ้องข้ อหาฟอกเงิน
•
•

•

เกี่ยวกับการใช้ จา่ ยงบประมาณอุดหนุนโครงการของ สนง.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ประจาปี 59
อัยการ ยื่นฟ้องโดยเอางบประมาณอุดหนุน 2 โครงการ รวมฟ้องเป็ นคดีเดียวกัน

สาเหตุท่ ถี กู ฟ้อง

ข้ อมูลที่น่าสนใจ

เป็ นขบวนการ แบ่งหน้ าที่กนั ทา เพื่อทุจริ ต เบียดบัง
งบประมาณแผ่นดิน ไปเป็ นของตนหรือของบุคคลอื่น

พนง.สอบสวนตรวจสอบบัญชีธนาคารของจาเลย ไม่
พบการนางบไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรือบุคคล
ใกล้ ชิด

ไม่แบ่งจ่ายเงินตามไตรมาส ตามแบบที่ พศ. ระบุใน
แผนปฏิบตั ิการ

สานักงบประมาณ อนุมตั ิงบแบ่งจ่ายเป็ น 2 ครัง้ จึง
ไม่สามารถแบ่งจ่ายเป็ น 4 ไตรมาส ตามแผนปฏบัติ
การของ พศ. ได้

โครงการที่ 1 : งบอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปี 59 จานวนเงิน 32.5 ล้ านบาท

สาเหตุท่ ถี กู ฟ้อง

ข้ อมูลที่น่าสนใจ

พศ. ต้ องอุดหนุนงบประมาณโครงการนี ้
1) ไปยังวัดทัว่ ประเทศ หรือ
2) ไปยังหน่วยเผยแผ่ของคณะสงฆ์ จานวน
ประมาณ 7,500 แห่ง หรือ
3) ไปยังวัดหรือหน่วยงานเผยแผ่ของคณะสงฆ์ 12
แห่ง (ตามเอกสารที่ พศ. อ้ างอิง)

โครงการศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็ น
โครงการของ สนง.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ซึง่
1) เป็ นผู้กาหนดวัดที่เป็ นศูนย์สง่ เสริ มคุณธรรม
จริยธรรม ฯ ส่วนภูมิภาค
2) สร้ างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์อบรม
เอง (พศ. ไม่มีอานาจที่จะกาหนด)
3) เป็ นผู้รับงบประมาณ แล้ วโอนไปให้ ศนู ย์ประจา
ภาคและเครือข่ายโดยตรง (ซึง่ ทาเป็ นประจาทุก
ปี )

ไม่ใช่ให้ วดั สระเกศเพียงวัดเดียว เพื่อนาไปกระจาย
ให้ แก่ศนู ย์อบรม 12 แห่ง

ถ้ าจะให้ วดั สระเกศวัดเดียว ต้ องเปลี่ยนแปลงใน
รายการงบประมาณของโครงการนี ้ว่า สนับสนุนวัด
สระเกศเพียงวัดเดียว เพื่อไปกระจายให้ ศนู ย์อบรม
12 แห่ง
จึงเป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยทุจริต เอื ้อประโยชน์ให้ วดั
สระเกศ

โดยเอกสารทีข่ องบเป็ นของ สนง.ส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม ฯ ไม่ใช่งบวัดสระเกศ และไม่มีการระบุ
รายชือ่ วัดจานวน 12 แห่ง
ตามระเบียบการใช้ จา่ ยงบของสานักงบประมาณ ไม่
ต้ องเปลี่ยนแปลงในรายการงบประมาณ เพราะงบ
เข้ า สนง.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ไม่ได้ เข้ าวัด
สระเกศ และเงินถูกนาไปใช้ ตรงตามวัตถุประสงค์

**รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานที่ปรากฏในอนาคต**
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อัยการยื่นฟ้องข้ อหาฟอกเงิน (ต่ อ)
• โครงการที่ 2 : งบอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับเด็ก และเยาวชน ประชาชน และข้ าราชการ ฯ ปี 59
จานวนเงิน 37.2 ล้ านบาท
ข้ อมูลที่น่าสนใจ

สาเหตุท่ ถี กู ฟ้อง
สนง.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ โอนงบประมาณ
ไปยังศูนย์สง่ เสริม ฯ ส่วนภูมิภาค ไม่ครบ ขาดศูนย์
ภาคใต้ คือ วัดแจ้ ง

สนง.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ โอนงบประมาณ
ปี 59 ไปยังศูนย์สง่ เสริม ฯ ประจาภาคใต้ ซึ่งตังอยู
้ ท่ ี่
วัดศิลาชลเขต (โดยปี 59 มีการเปลี่ยนแปลงศูนย์
ส่งเสริม ฯ จากวัดแจ้ ง เป็ น วัดศิลาชลเขต)

การจัดการอบรมไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย 60,000 คน
(40 รุ่น รุ่นละ 300 คน) และไม่ได้ จดั การอบรม 3 วัน
2 คืน ตามรูปแบบที่นาเสนอของบประมาณ

สนง.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ ของบเพื่อจัดการ
อบรมแบบบูรณาการ โดยไม่ได้ กาหนดรูปแบบ
กิจกรรม
(การอบรม 40 รุ่น รุ่นละ 300 คน จะได้ เพียง 12,000
คนเท่านัน้ ไม่ใช่ 60,000 คน)

** ตัง้ แต่เริ่ มต้น จาเลยถูกจับและฝากขังในข้อหาฟอกเงินตามเหตุผลนี ้

16 ส.ค. 2562
ปั จจุบัน
ก.ย. 2562

2/2

ได้ รับการประกันตัว
อยู่ในกระบวนการสืบพยานในชัน้ ศาล ยังไม่ มีการตัดสินคดีเป็ นที่สุด

**รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั หลักฐานที่ปรากฏในอนาคต**

