
ส ำเนำ 

ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ที ่172/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นกำรกระท ำผิดวินัย 
กรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ในกำรผลักดันนโยบำย 
เรื่องกำรป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขให้บังเกิดผล 
อย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมนโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มุ่งเน้น 
กำรด ำเนินกำรกระท ำผิดวินัยใน 4 มำตรกำรส ำคัญที่เป็นควำมเสี่ยงสูงคือ (1) กำรใช้รถรำชกำร (2) กำรอบรม
สัมมนำ/กำรศึกษำดูงำน และกำรอบรมเพ่ือพัฒนำองค์กร (Organization Development) (3) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
และ (4) กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน และเงินสวัสดิกำร ให้มีควำมรวดเร็ว เด็ดขำด เป็นธรรม มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในทำงปฏิบัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ค ำสั่งคณะรักษำ- 
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 
เรื่อง มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร และแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2564) อำศัยอ ำนำจตำมควำม 
ในมำตรำ 21 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ออก
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นกำรกระท ำผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน 
ตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของปลัดกระทรวงสำธำรณสุข โดยมีองค์ประกอบ หน้ำที่และอ ำนำจดังนี้ 

1) องค์ประกอบ
1.1 นำยประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล

รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ประธำน 

1.2 นำยยงยศ  ธรรมวุฒิ 
ที่ปรึกษำระดับกระทรวง นำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 

รองประธำน 

1.3 นำยเสมอ  กำฬภักดี 
นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม 

คณะท ำงำน 

1.4 นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 

คณะท ำงำน 

1.5 นำยสุจินต์  สิริอภัย   
นิติกรช ำนำญกำร 
กลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม 

คณะท ำงำน 
และเลขำนุกำร 

2) หน้ำที่ ...



ลงชื่อ   สุขุม  กำญจนพิมำย 
           (นำยสุขุม  กำญจนพิมำย) 
           ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
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2) หน้ำที่และอ ำนำจ 
   2.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นกำรกระท ำผิดวินัยที่มุ่งเน้นใน 4 มำตรกำร  
ที่เป็นควำมเสี่ยงสูงคือ (1) กำรใช้รถรำชกำร (2) กำรอบรมสัมมนำ/กำรศึกษำดูงำนและกำรอบรมเพ่ือพัฒนำองค์กร 
(Organization Development) (3) กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และ (4) กำรเบิกค่ำตอบแทน และเงินสวัสดิกำร ที่ได้รับจำก
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข และช่องทำงอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนว่ำมีมูล
ควำมจริงตำมที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนกล่ำวหำ ภำยใน 7 วัน แล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
เพ่ือรับทรำบทันท ี
   2.2 บันทึกปำกค ำผู้ร้องเรียนกล่ำวหำ 
   2.3 ตรวจสอบพยำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.4 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หำกพบมีมูลควำมจริงหรือเหตุน่ำเชื่อถือตำมที่ผู้ร้อง 
ได้ร้องเรียนกล่ำวหำและเป็นกรณีที่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจ 
สั่งบรรจุตำมมำตรำ 57 ด ำเนินกำรตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 เรื่อง มำตรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบรำชกำร โดยให้ปรับย้ำยข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องไปด ำรงต ำแหน่งอ่ืนเป็นกำรชั่วครำว โดยไม่ต้องรอกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงว่ำ
ผู้ถูกกล่ำวหำได้กระท ำควำมผิดทำงวินัยอย่ำงร้ำยแรง หรืออย่ำงไม่ร้ำยแรง แล้วรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อ 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
   2.5 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หำกพบกำรร้องเรียนกล่ำวหำนั้นเป็นกำรกลั่นแกล้งหรือ
กล่ำวหำกันลอย ๆ ไม่มีเหตุผลหรืออำศัยเพรำะควำมโกรธหรือเกลียดชังเป็นกำรส่วนตัว ให้ด ำเนินกำรทำงวินัย 
แก่ผู้ร้องเรียนกล่ำวหำทันที 
   2.6 พิจำรณำควำมดีควำมชอบ แก่ผู้ร้องเรียนในรอบกำรเลื่อนเงินเดือนในช่วงเวลำนั้น 
   2.7 ด ำเนินกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ  วันที่  25  มกรำคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำงสำวสุชำฎำ  วรินทร์เวช) 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
วันที่ 28 มกรำคม 2562 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

วัน/เดือน/ปี 28 มกราคม 2562 

หัวข้อ ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 172/25625 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียน 
ระบุตัวตนชัดเจน ตามนโยบายการบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 172/25625 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียน 
ระบุตัวตนชัดเจน ตามนโยบายการบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................
....................................................................................... ...............................................................................ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 
(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 

ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 
(หัวหน้า) 

วันท่ี  28  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 วันท่ี  28  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

วันท่ี 28  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 


