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เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการใหผวู าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและ
ขอกําหนดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด
สิ่งที่สงมาดวย
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คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 746/2549
ขอกําหนดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วาดวยขอหามและขอปฏิบัติของ
พนักงานราชการและการดําเนินการทางวินยั แกพนักงานราชการ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549

เพื่อใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขในราชการบริหารสวนภูมภิ าคและราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูใ นสวนภูมิภาค ในเรื่อง
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดมอบอํานาจการดําเนินการทางวินยั พนักงานราชการ
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 746/2549
และขอกําหนดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยขอหามและขอปฏิบัติของพนักงานราชการและ
การดําเนินการทางวินยั แกพนักงานราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549 เพื่อให
สวนราชการในสังกัดไดถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันตอไป ดังรายละเอียดตามสิ่งทีส่ งมาดวย 1 และ 2
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอ ไปดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือสํานักบริหารกลาง
กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2590 1349, 1350
โทรสาร 0 2590 1424
http://203.157.19.94/person/indexhome.htm

หมายเหตุ สําเนาหนังสือสงโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป และราชการบริหารสวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยู
ในสวนภูมิภาค
พรก.6/หนังสือหลักเกณฑ

คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 746/2549
เรื่อง มอบอํานาจการดําเนินการทางวินัยพนักงานราชการใหผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทน
--------------------เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลของพนั ก งานราชการของหน ว ยงานในสั ง กั ด
สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในราชการบริ ห ารส ว นภู มิ ภ าคและราชการบริ ห าร
สวนกลางที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนภูมิภาคในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ คลองตัว และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จึงเห็นควรมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ
แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องดังกลาว
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 และมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ขอ 11 และขอ 23 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงออกคําสั่งไวดังตอไปนี้
ขอ 1 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ในฐานะหั ว หน า ส ว นราชการของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในเรื่ อ ง
การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการ ดังตอไปนี้
(1)
การแตงตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
(2)
การแตงตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยไมรายแรง
(3)
การแตงตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
(4)
การลงโทษทางวินัยไมรายแรง
(5)
การลงโทษทางวินัยอยางรายแรง
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การมอบอํานาจตามคําสั่งนี้
(1)
เปนการมอบอํานาจใหดําเนินการเฉพาะพนักงานราชการและงาน
ที่อยูในจังหวัดที่รับผิดชอบ
(2)
การดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการ
ขอ
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กรณีถูกกลาวหากระทําผิดวินัยอยางรายแรง ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑ และวิธีการตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวน
พิจารณาขาราชการโดยอนุโลม
(2.2) กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง ใหดําเนินการ
ตามวิธีการกอนดําเนินการทางวินัยและการสอบสวนทางวินัยไมรายแรงตามหนังสือสํานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1011/ว 19 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 โดยอนุโลม
ขอ 3 การดําเนินการตามที่ไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้ ใหผูรับมอบอํานาจ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือตามที่สํานักงาน ก.พ.
กระทรวงการคลัง หรือสํานักงบประมาณกําหนดโดยเครงครัด
ขอ 4 ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรมอบอํานาจตามขอ 1 ให
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ให
กระทําไดโดยถือวาปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดใหความเห็นชอบแลว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549

ขอกําหนดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยขอหามและขอปฏิบัติของพนักงานราชการ
และการดําเนินการทางวินัยแกพนักงานราชการ
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2549
------------------------เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลด า นวิ นั ย และการรั ก ษาวิ นั ย ของพนั ก งานราชการมีความเหมาะสม สอดคลองกับระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ และการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของพนักงานราชการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จึงเห็นควรกําหนดขอหาม และขอปฏิบัติตลอดจน การดําเนินการทางวินัย
อาศัยอํานาจตามความในขอ 23 วรรคหนึ่ง ขอ 24 (9) ขอ 25 วรรคสอง และ
ขอ 26 วรรคสอง ของระเบียบสํานักสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงออกขอกําหนด ดังนี้
ขอ 1 พนักงานราชการตองรักษาวินัยโดยเครงครัด ตามที่สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดไวเปนขอหามและขอปฏิบัติ ดังนี้
(1) ตองสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ
(2) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม
หามมิใหอาศัยหรื อยอมให ผูอื่นอาศัยอํ านาจหนาที่ราชการของตนไมวาจะโดยทางตรงหรื อ
ทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
(3) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความตั้งใจ อุตสาหะ เอาใจใส
ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการและตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
(4) ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการกําหนดใหปฏิบัติ โดยไมใหเสียหายแกทางราชการ
(5) ตองถือวาเปนหนาที่พิเศษที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ
เคลื่ อนไหวอันอาจเปนภยันตรายตอประเทศชาติและตองป องกันภยันตรายซึ่งจะบัง เกิ ด
แกประเทศชาติจนเต็มความสามารถ
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-2(6) ตองรักษาความลับของทางราชการ
(7) ตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการ
โดยชอบดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แตถาเห็นวา
การปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแกทางราชการจะเสนอความเห็นทันทีเพื่อใหผูบังคับ
บัญชาทบทวนคําสั่งนั้นก็ได และเมือ่ เสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันใหปฏิบัติ
ตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชาตองปฏิบัติตาม
(8) ตองปฏิบัติราชการโดยมิใหเปนการกระทําการขามผูบังคับ
บั ญ ชาเหนื อ ตน เว น แต ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ขึ้ น ไปเป น ผู สั่ ง ให ก ระทํ า หรื อ ได รั บ อนุ ญ าต
เปนพิเศษชั่วครั้งคราว
(9) ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปด
ขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จดวย
(10) ตองถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
(11) ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่
ราชการมิได
(12) ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใด
ที่เปนการกลั่นแกลงกัน และตองชวยเหลือในการปฏิบัติราชการและผูรวมปฏิบัติราชการ
(13) ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และใหการ
สงเคราะหแกประชาชนผูติดตอราชการเกี่ยวกับหนาที่ของตนโดยไมชักชา และดวยความ
สุภาพเรียบรอย หามมิใหดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
(14) ตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดํารงตําแหนง
อื่นใดที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหางหุนสวนหรือบริษัท
(15) ตองวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
และในการปฏิบัติก ารอื่นที่เกี่ยวของกั บประชาชน กับจะต องปฏิบัติตามระเบี ยบของทาง
ราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย
(16) ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหนง
หนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย โดยไมกระทําการใด ๆ อันไดชื่อวาเปนผูประพฤติเสื่อมเสีย
ขอ 2 การกระทําความผิดของพนักงานราชการ ดังตอไปนี้ ถือวาเปนความผิด
วินัยอยางรายแรง ตามขอ 24 (9) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547
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-3(1) การเปดเผยความลับของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหาย
แกราชการอยางรายแรง
(2) การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาหรือรายงานโดยปกปดขอความ
ซึ่งควรตองแจงอันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(3) การดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหงประชาชนผูติดตอราชการ
อยางรายแรง
ขอ 3 ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการ และมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549

