








รายงานการประชุม 
คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน 

ตามนโยบายการบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-16.00 น.  

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้มาประชุม 
1. นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. นายยงยศ  ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง  

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้า 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

รองประธาน 

3. นายเสมอ  กาฬภักดี นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

คณะท างาน 

4. นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
กระทรวงสาธารณสุข 

คณะท างาน 

5. นายสุจินต์  สิริอภัย นิติกรช านาญการ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

คณะท างาน
และเลขานุการ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ตามนโยบายการบริหารงานของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 172/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นการกระท าผิดวินัยใน 4 มาตรการ ที่เป็นความเสี่ยงสูงคือ (1) การใช้รถราชการ (2) การอบรม
สัมมนา/การศึกษาดูงานและการอบรมเพ่ือพัฒนาองค์กร (Organization Development) (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 
(4) การเบิกค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการ ให้มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในทางปฏิบัติสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ค าสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และแผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2564) 

1) องค์ประกอบ …
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  1) องค์ประกอบ 
1.1 นายประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล 

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ประธาน 

1.2 นายยงยศ  ธรรมวุฒิ 
ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 

รองประธาน 
 
 

1.3 นายเสมอ  กาฬภักดี 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

คณะท างาน 
 

1.4 นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 

คณะท างาน 
 

1.5 นายสุจินต์  สิริอภัย   
นิติกรช านาญการ 
กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม 

คณะท างาน 
และเลขานุการ 

2) หน้าที่และอ านาจ 
     2.1 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ประเด็นการกระท าผิดวินัยที่มุ่งเน้นใน 4 มาตรการ  
ที่เป็นความเสี่ยงสูงคือ (1) การใช้รถราชการ (2) การอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานและการอบรมเพ่ือพัฒนาองค์กร 
(Organization Development) (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (4) การเบิกค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการ ที่ได้รับจาก
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข และช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนว่ามีมูล
ความจริงตามที่ผู้ร้องได้ร้องเรียนกล่าวหา ภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือรับทราบทันท ี
     2.2 บันทึกปากค าผู้ร้องเรียนกล่าวหา 
     2.3 ตรวจสอบพยานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     2.4 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หากพบมีมูลความจริงหรือเหตุน่าเชื่อถือตามที่ผู้ร้อง 
ได้ร้องเรียนกล่าวหาและเป็นกรณีที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ เสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจ 
สั่งบรรจุตามมาตรา 57 ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยให้ปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องไปด ารงต าแหน่งอ่ืนเป็นการชั่วคราว โดยไม่ต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงว่า
ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง หรืออย่างไม่ร้ายแรง แล้วรายงานผลการพิจารณา 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
     2.5 ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หากพบการร้องเรียนกล่าวหานั้นเป็นการกลั่นแกล้ง
หรือกล่าวหากันลอย ๆ ไม่มีเหตุผลหรืออาศัยเพราะความโกรธหรือเกลียดชังเป็นการส่วนตัว ให้ด าเนินการทางวินัย 
แก่ผู้ร้องเรียนกล่าวหาทันที 
     2.6 พิจารณาความดีความชอบ แก่ผู้ร้องเรียนในรอบการเลื่อนเงินเดือนในช่วงเวลานั้น 
     2.7 ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบ ... 



- 3 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่อง รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ 
ว 165 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 มีมติรับทราบ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เสนอดังนี้ 
 1) รับทราบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการตามที่
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้ เสนอ เพ่ือให้การผลักดันนโยบายเรื่องการป้องกันและขจัดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิรูปในเรื่องการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  
 2) ให้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 
42 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 คณะรักษาความสงบ-
แห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผล 
การพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือ
อาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการต่อหัวหน้า
ส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม 
   กรณีที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามี เหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ท าให้ เกิด 
ความเสียหายแก่ราชการหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบยังไม่อาจสรุปความผิด 
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไปด ารงต าแหน่งอ่ืน 
เป็นการชั่วคราว เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระท าที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และ 
ในกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอน 
ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในอัตราก าลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในส านักนายกรัฐมนตรีและด าเนินการตามมาตรการ 
ที่ก าหนดขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ และการก าหนดกรอบอัตราชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558  
หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น 
ของรัฐและการก าหนดอัตราก าลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี 
 ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าสามารถสรุปความผิด 
ได้ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการทางวินัยต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือทราบความคืบหน้า 
และเร่งรัดการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการ 
 

ไว้ก่อน ... 
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ไว้ก่อนหรือออกจากต าแหน่งก็ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดทางอาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือพิจารณาด าเนินคดีโดยทันที 
  กระบวนการพิจารณาด าเนินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามปกติ แต่ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ความสนใจของประชาชน และ
มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  ในกรณีที่ เป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย 
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการปรับย้าย
จากต าแหน่งเดิม และห้ามปรับย้ายกลับไปด ารงต าแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น
ภายในเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงโทษ 
 ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ท าให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล่าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือท าให้เกิดความเดือดร้อน 
แก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืนตามข้อ 1 วรรคสอง
ด้วย 
 ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยานหรือผู้ที่ให้ข้อมูล
เบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการด าเนินการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพ่ือใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้มี 
การด าเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอ่ืน ให้พิจารณาด าเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย 
 ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องยึดถือปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑน์ี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการตามหัวข้อ ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาในประเด็น 
 3.1 เงื่อนไขการร้องเรียนเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 4 มาตรการหลัก ตามนโยบาย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 เรื่องเดิม 
 ฝ่ายเลขานุการ กล่าวว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ตามนโยบายการบริหารงานของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 172/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นการกระท าผิดวินัยใน 4 มาตรการหลัก คือ (1) การใช้รถราชการ (2) การอบรมสัมมนา/
การศึกษาดูงานและการอบรมเพ่ือพัฒนาองค์กร (Organization Development) (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ 
(4) การเบิกค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการ ให้มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เป็นธรรม  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
 พพ 
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 ข้อเท็จจริง 
 ฝ่ายเลขานุการ กล่าวว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณี 
ผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ตามนโยบายการบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 172/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 จ าเป็นต้องมีเงื่อนไขการร้องเรียน  
เพ่ือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 4 มาตรการหลัก ตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
 1. วัน เดือน ปีที่ร้องเรียน 
 2. ชื่อและต าแหน่งของผู้กล่าวหา และลายมือชื่อของผู้กล่าวหา รวมทั้งบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้กล่าวหาเอง และลงวัน เดือน ปีที่รับรองไว้ด้วย 
 3. ชื่อหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา หรือข้อเท็จจริงเพียงพอให้ทราบว่าเป็นการกล่าวหา
ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด ใน 4 มาตรการหลัก 
 4. ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งการกระท าที่มีการกล่าวหาใน 4 มาตรการหลัก เพียงพอ 
ที่จะเข้าใจได ้
 5. พยานเอกสารในเบื้ องต้น ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ ร้องเรียนกล่าวหาใน  
4 มาตรการหลัก 
 6. ยืนยันเป็นพยานและพยานบุคคลอ่ืนที่สนับสนุนในเรื่องร้องเรียน หากผู้ร้องเรียนสามารถ
ก าหนดพยานบุคคลในแต่ละประเด็นได้ จะเป็นการสะดวกในการสืบสวนสอบสวนต่อไป 
 7. ความประสงค์ของผู้ร้องเรียน เช่น ให้ด าเนินการทางวินัย ด าเนินการทางอาญา หรือทางละเมิด 
รวมทั้งหากเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคในการสืบสวนสอบสวน อาจขอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งย้ายผู้ถูกกล่าวหา
ออกจากหน่วยงานให้ไปปปฏิบัติราชการที่อ่ืน จนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ 
 8. กรณีมีการร้องเรียนหลายคนให้ด าเนินการ 
  8.1 ลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียนทุกคน ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละคน และสถานที่
ติดต่อที่สะดวกของแต่ละคน  
  8.2 แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละคน 
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้เป็นเจ้าของบัตรดังกล่าว พร้อมวัน เดือน ปีที่รับรอง 
 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ กล่าวเสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็น 
 1. เงื่อนไขการร้องเรียนเพ่ือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 4 มาตรการหลัก ตามนโยบายการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข น าเงื่อนไขการร้องเรียน 
ใน 4 มาตรการหลัก ขึ้นบนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
 ความเห็นของที่ประชุม 
 นายยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รองประธาน กล่าวความเป็นมาของการจัดท าค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 172/2562 ลงวันที่ 
25 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยที่นายสุจินต์ สิริอภัย นิติกรช านาญการ ได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และเพ่ิมประเด็นการจัดสัปดาห์กีฬาสาธารณสุขให้เกิดมีขึ้นเป็นประจ าทุกปี ขณะนี้ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเรื่องการจัดสัปดาห์กีฬาสาธารณสุข ให้กองกฎหมายสืบค้น 
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ข้อกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา 
ของหน่วยงานอ่ืน และเสนอเรื่องไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขน าเข้าในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบัติ 
  ประธานกล่าวสรุปโดยจ าแนกเป็นประเด็น ไดด้ังนี้ 
  1. การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตน
ชัดเจนต้องอยู่ใน 4 มาตรการ ได้แก่ (1) การใช้รถราชการ (2) การอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานและการอบรม 
เพ่ือพัฒนาองค์กร (Organization Development) (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (4) การเบิกค่าตอบแทน และเงิน
สวัสดิการ น าเข้าสู่ช่องทางตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 172/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 
2562  
  2. เห็นชอบเงื่อนไขของการร้องเรียนเพ่ือให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง 4 มาตรการหลัก ตามนโยบาย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการปรับข้อความ
ตามที่ได้เสนอในวาระที่ 3.1 ให้มีความเหมาะสม 
  3. เห็นชอบให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข น าเงื่อนไขการร้องเรียน
ใน 4 มาตรการหลัก ตามข้อ 2. เสนอประธานรับทราบเนื้อหาก่อน จากนั้นอนุญาตให้น าขึ้นบนเว็บไซต์ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เมนู ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
 3.2 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณี 
ผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ใน 4 มาตรการหลัก  
 เรื่องเดิม 
 ฝ่ายเลขานุการ กล่าวว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณี 
ผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ตามนโยบายการบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่  172/2562 ลงวันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2562 ใน 4 มาตรการหลัก คือ  
(1) การใช้รถราชการ (2) การอบรมสัมมนา/การศึกษาดูงานและการอบรมเพ่ือพัฒนาองค์กร (Organization 
Development) (3) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (4) การเบิกค่าตอบแทน และเงินสวัสดิการ จ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นมาตรฐานการด าเนินงาน 
 ข้อเท็จจริง 
 ฝ่ายเลขานุการ กล่าวว่า ได้จัดท ากระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็น
การกระท าผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ใน 4 มาตรการหลัก ดังแผนภาพ 
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 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 ฝ่ายเลขานุการ กล่าว ขอให้ที่ประชุมพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ใน 4 มาตรการหลัก 
 ความเห็นของที่ประชุม 
 ที่ประชุมเห็นชอบกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิด
วินัยกรณีผู้ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน ใน 4 มาตรการหลัก มอบฝ่ายเลขานุการด าเนินการจัดท าคู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติ งานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณีผู้ ร้องเรียนระบุตัวตนชัดเจน  
ใน 4 มาตรการหลัก ตามค าสั่งค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 172/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 
พ.ศ. 2562 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทร์เวช) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ผู้จดบันทึก และตรวจรายงานการประชุม ฯ แทนฝ่ายเลขานุการ 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี 25 กุมภาพันธ์ 2562 
หัวข้อ รายงานการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียน

ระบุตัวตนชัดเจน ตามนโยบายการบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นประเด็นการกระท าผิดวินัยกรณีผู้ร้องเรียน
ระบุตัวตนชัดเจน ตามนโยบายการบริหารงานของปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 
2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

  Linkภายนอก:  ไม่มี 
  หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................... ............................................................................... 

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
สุชาฎา  วรินทรเ์วช สุชาฎา  วรินทรเ์วช 

(นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพเิศษ 

(หัวหน้า) 
วันท่ี  25  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2562 วันท่ี  25  เดือน กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2562 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
พศวีร์  วชัรบุตร 

(นายพศวีร ์ วชัรบุตร) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

วันที่  25  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 


