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ที่ (พิเศษ) 049/2558 บ้านเลขที่ 20/88 หมู่บ้านแก

รนด์คาแนล 

ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.

นนทบุรี 11120 

 

      19 มกราคม 2558 

 

เรื่อง   ขอคัดค้านคณะอนุกรรมการตรวจสอบที่แต่งต้ังโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

เรียน   นายภูษิต ประคองสาย   

อ้าง

ถึง 
1. หนังสือที่ สวรส. 82 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 

 2. ค าสั่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ 2/2558 สั่ง ณ วันที่ 

6 มกราคม 2558 

3. หนังสือที่  สวรส. (พิเศษ) ผอ. 034/2557 ลงวันที่ 12 

ธันวาคม 2557 

4. หนังสือที่  สวรส. (พิ เศษ) ผอ.001/2557 ลงวันที่  11 

พฤศจิกายน 2557 

5. หนังสือที่ ปช.0029/0425 ลว. 22 ธันวาคม 2557 จาก

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ผู้กล่าวหา

ร้องขอรับความคุ้มครองตามความนัยมาตรา 103/5 ประกอบ

มาตรา 103/2 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2542 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
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ตามหนังสือที่ท่านแจ้งว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

ภายใต้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประสงค์ขอสัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์เกี่ยวกับโครงการ IDRC (อ้างถึง 1) นั้น กระผมขอเรียนให้

ท่านทราบว่า ตามค าสั่งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ 2/2558 (อ้างถึง 

2) กระผมได้เคยแจ้งนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ และมีส าเนา

เรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว (อ้างถึง 3) พอ

สรุปได้ว่า 

1. จากรายงานการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ครั้งที่ 5/2557 เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 มีมติที่

ประชุมคณะกรรมการมอบอ านาจให้ประธานคณะกรรมการออกค าสั่ง

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการทั้ง 4 ชุดนั้น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเอกสาร

เชิญประชุม มีการก าหนดวาระประชุม 4.1 เพียงวาระเดียวคือ กลไก 

แนวทางการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข นอกจากจะไม่ปรากฏว่ามีวาระเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แล้ว ยังไม่ปรากฏรายนามอนุกรรมการที่ฝ่าย

เลขานุการต้องด าเนินการน าเสนอให้แต่งต้ัง และยังไม่มีการระบุอ านาจ

หน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด มาพร้อมในการด าเนินการ

น าเสนอให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขพิจารณา

เห็นชอบได้ กระบวนการเหล่านี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการที่จะต้อง

ด าเนินการเป็นขั้นตอนก่อนบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นขั้นตอน

ปกติอยู่แล้ว ซ่ึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ

ประธานคณะกรรมการ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติ

ไว้ อย่างไรก็ตาม สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 การแต่งต้ัง

คณะอนุกรรมการเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข ตามความนัยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 มิใช่เป็นอ านาจของประธานคณะกรรมการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข การที่ มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2557 เม่ือวันที่ 27 พฤศจิกายน 
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2557 ที่มอบอ านาจให้ประธานคณะกรรมการออกค าสั่ งแต่ง ต้ัง

คณะอนุกรรมการทั้ง 4 ชุดโดยไม่ต้องเข้ามาหารือในคณะกรรมการฯ 

นั้น มติดังกล่าวขัดกับมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติที่ก าหนดอ านาจให้

คณะกรรมการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ไม่ได้ให้อ านาจประธาน

คณะกรรมการในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการโดยไม่ต้องน ารายชื่อมา

ให้คณะกรรมการเห็นชอบก่อน หากมีขั้นตอนที่ระบุไว้ชัดเจนตามที่

กฎหมายบัญญัติไว้ มติคณะกรรมการเป็นเพียง “ดุลพินิจ” ไม่สามารถ

หักล้างมาตราในพระราชบัญญัติได้ แต่หลักฐานที่ปรากฏในรายงาน

การประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ ระบุว่าคณะกรรมการมอบหมายให้

ประธานฯ ไปคัดเลือกอนุกรรมการ แล้วด าเนินการแต่งต้ังเองโดยไม่ต้อง

น าเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบนั้น เป็นกระท าที่ขัดต่อมาตรา 9 ดัง

ได้กล่าวมาแล้ว เจตนารมณ์ของกฎหมายที่บัญญัติไว้เช่นนี้ เพื่อป้องกัน

การแทรกแซงด้านวิชาการจากนักการเมืองที่มาด ารงต าแหน่งเป็น

ประธานคณะกรรมการ ส่งผลให้ค าสั่งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ตามค าสั่ง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ 54/2557, 64/2557 และ 2/2558 (อ้าง

ถึง 2) ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งสาม

ฉบับนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ 

ต้ อ ง น า ร า ย ชื่ อ อ นุ ก ร ร ม ก า ร พ ร้ อ ม อ า น า จ แ ล ะ หน้ า ที่ ข อ ง

คณะอนุกรรมการแต่ละชุด น าเสนอให้คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุขเพื่อพิจารณาแต่งต้ังในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป 

จึงเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย  

2. จากรายชื่ออนุกรรมการที่ปรากฏในค าสั่งสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุขที่ 2/2558 (อ้างถึง 2) นี้ มีนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลย์ผล

ประเสริฐซ่ึงเป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการของโครงการที่รับทุน

วิจัยจากประเทศแคนาดา (IDRC) คนแรกในระยะที่ 1 ของโครงการที่ 

สวรส. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากประเทศแคนาดา (IDRC) และอยู่

ในช่วงที่รายงานจาก IDRC ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 นั้น ระบุว่าการ

ด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและ
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ไม่โปร่งใส การที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จงใจแต่งต้ัง

ให้นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ

ภายในและสถานะทางการเงินของสถาบัน ถือเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง

ที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบมาขอสัมภาษณ์กระผมในเรื่อง IDRC และ

เป็นที่ประจักษ์ว่า ทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ

นายแพทย์สุวิทย์ วิบูลย์ผลประเสริฐ ไม่ให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง

พยาน และจงใจด าเนินการขัดต่อมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ซ่ึงอาจมีการด าเนินการ

ปกปิด เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักฐานในโครงการ IDRC เพื่อกลบเกลื่อน

ความผิดได้ 

3. ในจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกมานั้น 

พบว่า 4 ใน 7 ท่าน มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเป็นคู่สัญญารับทุนวิจัย

จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขในช่วงปี พ.ศ.2544-2555 เป็นจ านวน

ทั้งสิ้น 11 โครงการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 36.86 ล้านบาท  ซ่ึงเป็น

อนุกรรมการตรวจสอบตามค าสั่ง (อ้างถึง 2) จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ และ ศ.

วิภาดา คุณาวิก ติกุล  ซ่ึ งกระผมได้ทักท้วงว่ ารายชื่ อกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่านที่ได้มาจากกระบวนการสรรหาซ่ึงไม่ผ่านการ

กลั่นกรองในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 

2557 (อ้างถึง 4) โดยการกระท าดังกล่าวนั้น ขัดต่อมาตรา 100 แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  

จากเหตุผลทั้ งสามข้อข้ าง ต้น  กระผมจึงขอคัดค้ าน

กระบวนการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ภายใต้คณะกรรมการ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และตัวบุคคลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน นอกจากนั้น การกระท าของคณะอนุกรรมการทั้ง 

3 ชุดที่แต่งต้ังมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังที่กระผมคัดค้านไปแล้วนั้น 



5 
 

ถือเป็นพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่

บุคคลเหล่านั้นมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่นั้น หากด าเนินการสืบเน่ืองที่ส่อ

ให้เห็นพฤติการณ์ที่จงใจให้เกิดความเสียหายต่อกระผมโดยตรงเพิ่มขึ้น

อีก หลังจากวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ซ่ึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. มี

หนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีให้คุ้มครองกระผมแล้ว (อ้างถึง 5) ถือ

เป็นการกลั่นแกล้งหรือเป็นการกระท าโดยเจตนาไม่บริสุทธ์ิ เพื่อให้เกิด

ความเสียหายแก่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและกระผมโดยตรง หรือ

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ถือเป็นความผิดตามความ

นัยมาตรา 103/1 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2554 

อนึ่ง กระผมได้หารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการ

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2557 เม่ือ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อีกทั้งยังได้

ฟ้องต่อศาลปกครอง คดีหมายเลขด าที่ บ.296/2557 เพื่อเพิกถอนมติที่

ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2557 เม่ือ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข ครั้งที่ 6/2557 เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ซ่ึงยังมี

หลายประเด็นที่ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายอยู่ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบว่ากระผมไม่สามารถด าเนินการได้

ตามที่คณะอนุกรรมการร้องขอได้ และขอให้ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องโปรด

แก้ไขการด าเนินการที่มิชอบทั้งหมด เพื่อมิให้ก่อให้เกิดความเสียหาย

ต่อกระผมและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไปมากกว่านี้ 
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(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล) 

มือถือ 082-957-3456 

somkiatw2@yahoo.com 
 


