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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ชื่อหนว่ยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : 17 กุมภาพันธ์ 2565 
หัวข้อ: มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน 
 และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน (ไม่ให้หน่วยงานตั้งกองทุนภายในที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบ
 สำนักนายกรัฐมนตรีให้อำนาจไว้และให้การบริหารจัดการกองทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและระเบียบ
 สำนักนายกรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนนั้น รวมทั้ง 
 ต้องมีหลักเกณฑ์การควบคุมหรือกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือมิให้เกิดการทุจริตเบียดบัง  
 ในการใช้จ่ายจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนภายใน การบริหารจัดการกองทุน 
 และการควบคุมกำกับดูแลกองทุน (ไม่ให้หน่วยงานตั้งกองทุนภายในที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบ
 สำนักนายกรัฐมนตรีให้อำนาจไว้และให้การบริหารจัดการกองทุนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายและระเบียบ
 สำนักนายกรัฐมนตรีต้องดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนนั้น รวมทั้ง 
 ต้องมีหลักเกณฑ์การควบคุมหรือกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือมิให้เกิดการทุจริตเบียดบัง  
 ในการใช้จ่ายจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ) 
 
Link ภายนอก: ไม่มี 
 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทร์เวช สุชาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) 

วันท่ี  17  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 วันท่ี  17  เดือน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 
  

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พศวีร์  วัชรบุตร 

(นายพศวีร์  วัชรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

วันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
  

 


