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  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

และ
ข้อกําหนด สป.สธ.ว่าด้วยข้อห้ามและข้อปฏิบัติ

ของพนักงานราชการและ
การดําเนินการทางวินัยแก่พนักงานราชการ         

ในสังกัดกรมสุขภาพจิต พ.ศ.2553
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
 บทวินัย : ข้อ ๒๓ ไม่ร้ายแรง ให้กรมกําหนด
              ข้อ ๒๔ ร้ายแรง ๘ กรณี และให้กรมกําหนดเพิ่มเติมได้ 

  -----------
            ข้อกําหนด สป.สธ.วา่ด้วยข้อห้ามและข้อปฏิบัติ

ของพนักงานราชการและการดําเนินการทางวินัยแก่พนักงาน
ราชการในสังกัด กรม ส. พ.ศ.2553 ลว.16 สค. 2553

   ข้อ ๑ ไม่ร้ายแรง ฝ่าฝืนข้อหา้ม/ข้อปฏิบัติ ๑๖ กรณี 
   ข้อ ๒ ร้ายแรง ๓ กรณี (ความลับ/รายงานเท็จ/ดูหมิ่น ข่มเหง)
                  



    ขอ้ ๒๕ วินยัรา้ยแรง : ใหม้ีคณะกรรมการสอบสวน

                                  และใหช้ี้แจง/โตแ้ยง้ แสดงหลกัฐาน

: หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสอบสวน (รา้ยแรง/ไมร่า้ยแรง) 

            ใหเ้ป็นไปตามที่สว่นราชการ (กรม) กาํหนด

                    กรม ส. ไดม้ีประกาศ ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2558

                ใหน้ํา พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 และ

                   กฎ ก.พ.ว่าดว้ยการดําเนินการทางวินยั พ.ศ.2556

           ในสว่นที่ไมข่ดั กบัระเบียบ สร.ว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ.2547

                                         มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

  ขอ้ ๒๖ ไมร่า้ยแรง : สอบสวน ใหไ้ดค้วามจรงิและยตุิธรรม

    



      ขอ้ ๒๗ ให ้คกก.พร. : กาํหนดแนวทางการดําเนินการ

       หนงัสือคณะกรรมการบรหิารงานพนกังานราชการ

                ที่ นร.1008.5/19 ลงวนัที่ 18 เม.ย.59      

      : แนวทางการดําเนินการทางวินยัพนกังานราชการ พ.ศ.2559

                ( การสืบสวน/สอบสวน/พิจารณาโทษ/ลงโทษ ) 



หนงัสือ ที่ นร.1008.5/19 ลงวนัที่ 18 เม.ย.59      

      : แนวทางการดําเนินการทางวินยัพนกังานราชการ พ.ศ.2559

      ขอ้ 3 กลา่วหา/สงสยั ผบ.รายงาน หน.สว่นราชการ (อธิบดี)

      ขอ้ 4 หน.สว่นราชการ พิจารณาว่ากรณีมีมลู หรอืไม่

      ขอ้ 5 พิจารณา ไมม่ีมลูฯ – สัง่ “ใหย้ตุิเรือ่ง”

                             มีมลูฯ – ไมร่า้ยแรง (ขอ้ 6) /ไมร่า้ยแรง (ขอ้ 7)

      ขอ้ 6 มลูไมร่า้ยแรง สอบสวน ใหไ้ดค้วามจรงิและยตุิธรรม

      ขอ้ 7 มลูรา้ยแรง ใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวน

                           ( ไมเ่ขียนกรณีความผิดที่ปรากฏชดัแจง้ไว)้

      ขอ้ 8 สัง่การ/ดําเนินการ

              - ไมผ่ิด สัง่ยตุิเรือ่ง (ขอ้ 9 ใหท้ําเป็นคําสัง่)

              - ผิดวินยั อยา่งไมร่า้ยแรง/รา้ยแรง (ขอ้ 10 อตัราโทษ)

      ขอ้ 11 การอทุธรณค์ําสัง่ลงโทษ ตาม พรบ.วิธีปฏิบตัิฯ



   สถานโทษทางวินยัพนกังานราชการ 

                  ผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง

 1.ภาคทณัฑ ์(ไมมีงดโทษภาคทณัฑ ์

      โดยว่ากลา่วตกัเตือน/ทณัฑบ์นเป็นหนงัสือ)

 2.ตดัค่าตอบแทน(รอ้ยละ2 หรอื 4 จํานวน 1-3 ด.)

 3.ลดค่าตอบแทน (รอ้ยละ 2 หรอื 4)

                ผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง  

                         ไลอ่อก

  



การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง

ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง

ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง



คําสัง่ทางปกครองของ จนท. เป็นผ ูใ้ด

• อํานาจที่มีอย ูโ่ดยแท ้(กม. ระเบียบ กาํหนด/มอบหมาย)   

- อธิบดี กรม ส.

    - รองปลดัฯ หวัหนา้กล ุม่ภารกิจ (ดา้นพฒันาการแพทย)์

• อํานาจที่รบัมอบมา โดยการปฏิบตัิราชการแทน 

    (พ.ร.ฎ.มอบอํานาจ) เช่น

    - รองอธิบดีกรม ส. รบัมอบอํานาจจากอธิบดี

    - ผอ.สถาบนั/รพ. รบัมอบอํานาจจากอธิบดีกรม ส.



       มาตรา 44 ภายใตบ้งัคบัมาตรา 48 ในกรณี           

ที่คําสัง่ทางปกครองใดไมไ่ดอ้อกโดยรฐัมนตร ีและ

ไมม่ีกฎหมายกาํหนดขัน้ตอนอทุธรณภ์ายในฝ่าย

ปกครองไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหค้ ู่กรณีอทุธรณ ์             

คําสัง่ทางปกครองนัน้โดยยืน่ต่อเจา้หนา้ที่ผ ูท้ํา    

คําสัง่ทางปกครองภายในสิบหา้วนันบัแต่วนั                

ที่ตนไดร้บัแจง้คําสัง่ดงักลา่ว



       มาตรา 45 ใหเ้จา้หนา้ที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง 

พิจารณาคําอทุธรณแ์ละแจง้ผ ูอ้ทุธรณโ์ดยไมช่กัชา้                 

แต่ตอ้งไมเ่กิน 30 วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัอทุธรณ ์ในกรณี            

ที่เห็นดว้ยกบัคําอทุธรณไ์มว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น                  

ก็ใหด้ําเนินการเปลี่ยนแปลงคําสัง่ทางปกครองตาม

ความเห็นของตนภายในกาํหนดเวลาดงักลา่วดว้ย

      ถา้เจา้หนา้ที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไมเ่ห็นดว้ย             

กบัคําอทุธรณไ์มว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่น ก็ใหเ้รง่รายงาน

ความเห็นพรอ้มเหตผุลไปยงัผ ูม้ีอํานาจพิจารณาคําอทุธรณ์

ภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผ้ ูม้ีอํานาจพิจารณา

คําอทุธรณพ์ิจารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่

ตนไดร้บัรายงาน



       ถา้มีเหตจุําเป็นไมอ่าจพิจารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

ระยะเวลาดงักลา่ว ใหผ้ ูม้ีอํานาจพิจารณาอทุธรณม์ีหนงัสือ

แจง้ใหผ้ ูอ้ทุธรณท์ราบกอ่นครบกาํหนดเวลาดงักลา่ว                 

ในการนี้ ใหข้ยายระยะเวลาพิจารณาอทุธรณอ์อกไปได ้             

ไมเ่กิน 30 วนันบัแต่วนัที่ครบกาํหนดเวลาดงักลา่ว 

       เจา้หนา้ที่ผ ูใ้ดจะเป็นผ ูม้ีอํานาจพิจารณาอทุธรณ ์               

ตามวรรคสองใหเ้ป็นไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง

       บทบญัญตัิมาตรานี้ไมใ่ชก้บักรณีที่มีกฎหมายเฉพาะ

กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น



มาตรา 46 ในการพิจารณาอทุธรณ ์ใหเ้จา้หนา้ที่

พิจารณาทบทวนคําสัง่ทางปกครองไดไ้มว่่าจะเป็น

ปัญหาขอ้เท็จจรงิ ขอ้กฎหมาย หรอืความเหมาะสม

ของการทําคําสัง่ทางปกครอง และอาจมีคําสัง่เพิก

ถอนคําสัง่ทางปกครองเดิมหรอืเปลี่ยนแปลงคําสัง่นัน้

ไปในทางใด ทัง้นี้ ไมว่่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรอืลด

ภาระหรอืใชด้ลุพินิจแทนในเรือ่งความเหมาะสมของ

การทําคําสัง่ทางปกครองหรอืมีขอ้กาํหนดเป็นเงื่อนไข

อยา่งไรก็ได้



             ขัน้ตอนดําเนินการ
1. ตรวจวนัรบัแจง้คําสัง่

2. วนัยืน่อทุธรณ ์/รบัพิจารณาไดห้รอืไม่

3. จนท.ชัน้ 1 (ผ ูอ้อกคําสัง่) พิจารณา ( เช่น อธิบดี/

    รองอธิบดี หรอื ผอ.สถาบนัหรอื รพ. ปฏิบตัิราชการแทน) 

    - แจง้ใหท้ราบเบื้องตน้  หากไมเ่ห็นดว้ยกบัคําอทุธรณ ์  

   -  รายงาน สง่ไป จนท.ชัน้ 2 (กฎ 4) เพื่อวินิจฉยั

                   (ภายใน 30 วนั)

4. จนท.ชัน้ 2 (รองปลดัฯ หน.กล ุม่ภารกิจ )

 พิจารณา/แจง้ผล และ สิทธิฟ้องคดีปกครอง

( ภายใน 30 วนั ไมเ่สรจ็ขยายไดอ้ีก 30วนั 

   แต่ตอ้งแจง้ผ ูอ้ทุธรณก์อ่นลว่งหนา้ )



       ขอ้ 12 พิจารณาอทุธรณแ์ลว้ เป็นลดโทษ/งดโทษ/ยกโทษ

                  - ออกคําสัง่ใหม ่และ

                  -  ยกเลิกคําสัง่เดิม

       ขอ้ 13 ถา้เดิมลงโทษไลอ่อก แลว้ลดเป็นไมร่า้ยแรง/งดโทษ/ยกโทษ

                  - ใหส้ัง่กลบัเขา้ปฏิบตัิงาน และสัง่ลงโทษไมร่า้ยแรง/งดโทษ/ยกโทษ

                  - สิทธิประโยชน ์ ใหน้ําระเบียบกรมบญัชีกลาง ว่าดว้ยการจ่ายเงิน

                     เดือนใหแ้กข่า้ราชการซึ่งออกโดยคําสัง่ลงโทษทางวินยัฯ

                     พ.ศ.2551

- การสัง่กลบัฯในระยะเวลาที่เหลอืตามสญัญาเดิม

                     ถา้กลบัเขา้ไมไ่ด ้ใหน้ําหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน

                     การออกจากราชการโดยไมม่ีความผิดของพนกังานราชการ มาใช้

        



     ขอ้ 14 ถา้คําสัง่เดิมสัง่ลงโทษไมร่า้ยแรง ถา้ลดโทษ/ยกโทษ/งดโทษ

                  คําสัง่ใหม ่ใหร้ะบกุารดําเนินการสาํหรบัโทษที่ไดร้บัไปแลว้

       ขอ้ 15 (คลา้ยกบั ม.100) พนกังานราชการ

                  : ถกูกลา่วหาเป็นหนงัสือว่ากระทําผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง

                    - ต่อ ผบ./ผ ูม้ีหนา้ที่สืบสวนสอบสวน/ตรวจสอบ ตามกม.ระเบียบ

                    - ผบ.เป็นผ ูก้ลา่วหาเอง  

                  : ถกูฟ้องคดีอาญา/ตอ้งหาว่ากระทําผิดอาญา อนัไมใ่ช่ความผิด

                    ที่ไดก้ระทําผิดโดยประมาทที่ไมเ่กี่ยวกบัราชการหรอืลหโุทษ

                 แมภ้ายหลงัจะออกจากงานไปแลว้ โดยไมใ่ช่เพราะเหตตุาย

                 ผ ูม้ีอํานาจดําเนินการทางวินยั สืบสวน/พิจารณา และ

                 ดําเนินการทางวินยั ต่อไปไดเ้สมือนว่ายงัมิไดอ้อกจากงาน

                 แต่ตอ้งดําเนินการสอบสวน ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัพน้จากงาน

       ขอ้ 16 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสอบสวนทางวินยั ใหน้ําหลกัเกณฑฯ์  

                 ตาม กม.ว่าดว้ยระเบียบบรหิารงานบคุคลฯ มาใชโ้ดยอนโุลม              



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารงานบคุคล 

ว่าดว้ยวินยัและการรกัษาวินยั 

การดําเนินการทางวินยั   การอทุธรณ ์

และการรอ้งทกุข์

ของพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ



หนงัสือ สธ 0208.04/ว 534 ลว.5ก.ย.2561

ระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ

ว่าดว้ยพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที่ 3) 

พ.ศ.2561

ลงวนัที่ 5 กนัยายน 2561

(ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศเป็นตน้ไป)



         แกไ้ขระเบียบกระทรวงสาธารณสขุว่าดว้ยพนกังานกระทรวง

สาธารณสขุ พ.ศ.2556 ขอ้ 10 จากขอ้ความเดิมว่า 

“ขอ้ 10 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารงานบคุคลที่ว่าดว้ยวินยัและการ

รกัษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอทุธรณ ์

และการรอ้งทกุข ์ใหน้ําระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจํา

ของสว่นราชการ พ.ศ.2537 มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม” 

         แกไ้ขเป็น 

    “ขอ้ 10 หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารงานบคุคล ที่ว่าดว้ยวินยัและ

การรกัษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การอทุธรณ ์และการรอ้งทกุข ์

ใหเ้ป็นไปตามที่ กพส.กาํหนด” 

     อนึ่ง การออกจากราชการ นัน้ ไมจ่ําเป็นตอ้งกาํหนดไวเ้นื่องจากมี

การกาํหนดไวใ้นระเบียบดงักลา่ว หมวด 6 ว่าดว้ยการสิ้นสดุสญัญา

จา้ง แลว้



หนงัสือ สธ 0208.04/ว 595 ลว.20 ก.ย.2561

ประกาศคณะกรรมการบรหิารพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ

เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบรหิารงานบคุคล ว่าดว้ยวินยัและการ

รกัษาวินยั การดําเนินการทางวินยัการอทุธรณ ์และการรอ้งทกุข์

ของพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ

ลงวนัที่ 20 กนัยายน 2561

(ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกาศเป็นตน้ไป)



                              

            ขอ้กาํหนดวินยั การรกัษาวินยั และอื่นๆ
ขอ้ 5 ปชต.

ขอ้ 6 (1)-(11) และ ขอ้ 8 ขอ้ปฏิบตัิ

ขอ้ 7(1)-10) และ ขอ้ 8 ขอ้หา้ม

ขอ้ 9 รา้ยแรง (ไมม่ีฐานละทิ้งติดต่อกนัฯเกิน15 วนั 

         โดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร)

ขอ้ 10 ผบ.มีหนา้ที่เสรมิสรา้งพฒันา ป้องกนัการทําผิดวินยั

ขอ้ 11 สถานโทษ 5 สถาน  (1) ภาคทณัฑ ์ (2) ตดัค่าจา้ง (3) ลดค่าจา้ง

 (4) ปลดออก    (5) ไลอ่อก

ขอ้ 12 คําสัง่ลงโทษใหท้ําเป็นคําสัง่ ใหเ้หมาะสมกบัความผิด ยตุิธรรม

           และปราศจากอคติ  คําสัง่ใหร้ะบวุ่าผิดวินยักรณีใดขอ้ใด



                                    การดําเนินการทางวินยั

ขอ้ 13 การกลา่วหา/สงสยั รายงาน

ขอ้ 14 สืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน้/สัง่ใหย้ตุิเรือ่ง

                              กรณี กรม สป.สธ.

1. หวัหนา้สว่นราชการมอบหมายใหเ้ป็นผ ูบ้งัคบับญัชา  

     ( คําสัง่ สธ 897/19 พค.2559)

2. หวัหนา้สว่นราชการ (อธิบดี/ปลดัฯ กรณี สป.)

     (มอบอํานาจ ผวจ. คําสัง่ สป.1046/2557 ลว.2 พค.2557)

3. ผ ูไ้ดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้สว่นราชการ  

      (คําว่ามอบหมาย คกก.กฤษฎีกา เรือ่งเสรจ็ที่ 74/2554)

4. ผ ูท้ี่หวัหนา้สว่นราชการมอบอํานาจใหเ้ป็นผ ูจ้า้งพนกังาน   

     กระทรวงสาธารณสขุ  ( คําสัง่ สป.3799/2561 ลว.31     

     ตค.2561 ยกเลิก สป.2266/ลว.26 กค.56 แลว้)

     นพ.สสจ./ ผอ.รพท-รพศ./ผอ.วิทยาลยั สงักดั สบช.



           

-    กรณี ของกรมสขุภาพจิต ผ ูม้ีอํานาจดําเนินการ ดงันี้
1. หวัหนา้สว่นราชการมอบหมายใหเ้ป็นผ ูบ้งัคบับญัชา  

( คําสัง่ กรม ส.ที่892/2557 ลว.22 ตค57 มอบ ผอ.สถาบนั/รพ.)

2. หวัหนา้สว่นราชการ (อธิบดี)

     (มอบอํานาจใหร้องอธิบดี ปฏิบตัิราชการ คําสัง่ กรม ที่..

3. ไดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้สว่นราชการ  (ยงัไมม่ี)

      (คําว่ามอบหมาย คกก.กฤษฎีกา เรือ่งเสรจ็ที่ 74/2554)

4. ผ ูท้ี่หวัหนา้สว่นราชการมอบอํานาจใหเ้ป็นผ ูจ้า้ง พกส.

     ( คําสัง่ กรม ส. ที่ 613/2557 ลว. 5 สค.2556     

     ขอ้ 2.5 มอบให ้ผอ.สถาบนั/รพ.ฯ) 

 ก.สืบสวน/พิจารณาในเบื้องตน้/สัง่ใหย้ตุิเรือ่ง (บคุคล 1-4) 

 ข.สอบสวน/ลงโทษ/งดโทษ/สัง่ยตุิเรือ่ง กรณีไมร่า้ยแรง (บคุคล 1-4)

 ค. สอบสวน/ลงโทษ/งดโทษ/สัง่ยตุิเรือ่ง กรณีรา้ยแรง (บคุคล 2-4)



ขอ้ 15 ผิดวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง การแต่งตัง้/ไมแ่ต่งตัง้ 

           คกก.สอบสวนวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง/สัง่ยตุิเรือ่ง

ขอ้ 18 สัง่ลงโทษวินยัอยา่งไมร่า้ยแรง/งดโทษ/ลดหยอ่นโทษ

 - หวัหนา้สว่นราชการมอบหมายใหเ้ป็นผ ูบ้งัคบับญัชา        

 - หวัหนา้สว่นราชการ (อธิบดี หรอืผ ูป้ฏิบตัิราชการแทน)

- ผ ูไ้ดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้สว่นราชการ  

- ผ ูท้ี่หวัหนา้สว่นราชการมอบอํานาจใหเ้ป็นผ ูจ้า้ง พกส.

      



ขอ้ 16 ผิดวินยัอยา่งรา้ยแรง การแต่งตัง้ คกก.สอบสวน

           วินยัอยา่งรา้ยแรง/สัง่ยตุิเรือ่ง

ขอ้ 17 หลกัเกณฑว์ิธีการสืบสวน/สอบสวน/ลงโทษ

           ความผิดปรากฏชดัแจง้ อนโุลม กฎ วินยั 2556

ขอ้ 19 สัง่ลงโทษรา้ยแรง/มติ ครม.สาํหรบัขา้ราชการ

1. หวัหนา้สว่นราชการ

2. ผ ูไ้ดร้บัมอบหมายจากหวัหนา้สว่นราชการ  

3. ผ ูท้ี่หวัหนา้สว่นราชการมอบอํานาจใหเ้ป็นผ ูจ้า้ง  

     พนกังานกระทรวงสาธารณสขุ   



 ขอ้ 20 การออกคําสัง่ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งวินยั

 (สัง่ยตุิเรือ่ง/ลงโทษ/งดโทษ/การมีคําสัง่ใหม ่โดย

  เพิ่มโทษ ลดโทษ หรอืยกโทษ)   ใหอ้นโุลม ตาม กฎ ก.พ.

  ว่าดว้ยการดําเนินการทางวินยั พ.ศ.2556

   เมื่อมีคําสัง่แลว้ให ้รายงาน หวัหนา้สว่นราชการ

 ขอ้ 21 กรณีกลา่วหา กอ่นออกราชการ (ยกเวน้ตาย)

           และการดําเนินการทางวินยั

 ขอ้ 22 สัง่พกัราชการ และสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก้อ่น  

 ขอ้ 23-28 อทุธรณ์

 ขอ้ 29-39 รอ้งทกุข์

 ขอ้ 40-41 บทเฉพาะกาล



ขอ้ 40 พนกังานกระทรวงสาธารณสขุผ ูใ้ด มีกรณี

กระทําผิดวินยั อย ูก่อ่นวนัที่หลกัเกณฑแ์ละ วิธีการบรหิารงาน

บคุคลว่าดว้ยวินยัและการรกัษาวินยั การดําเนินการทางวินยั 

การอทุธรณ ์และการรอ้งทกุข ์ของพนกังานกระทรวง

สาธารณสขุ ฉบบันี้ใชบ้งัคบั ใหผ้ ูม้ีอํานาจพิจารณาหรอืสัง่

ลงโทษตามหมวด 2 มีอํานาจพิจารณาและสัง่ลงโทษผ ูน้ัน้            

ตามฐานความผิดที่กาํหนดไวใ้นระเบียบกระทรวงสาธารณสขุ

ว่าดว้ยพนกังาน กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ.2556 ขอ้ 10       

และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยลกูจา้งประจําของสว่น

ราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนโุลม



สาํหรบัการสืบสวนหรอืพิจารณาในเบื้องตน้ 

การสอบสวน การพิจารณา และการดําเนินการ              

เพื่อลงโทษ ใหด้ําเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

บรหิารงานบคุคล ว่าดว้ยวินยัและการรกัษาวินยั 

การดําเนินการทางวินยั การอทุธรณ ์และการรอ้งทกุข ์

ของพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบันี้ เวน้แต่

ไดม้ีการดําเนินการอย ูก่อ่นหรอืยงัสอบสวนไมแ่ลว้

เสรจ็ก็ใหด้ําเนินการหรอืสอบสวนนัน้ ต่อไปจนกว่า          

จะแลว้เสรจ็



                     
 นายเสมอ กาฬภกัดี 

นิติกรชํานาญการพิเศษ (ดา้นวินยั)
     กล ุม่เสรมิสรา้งวินยัและระบบคณุธรรม 
         สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
         อ.เมืองฯ จ.นนทบรุ ี11000  
                (อาคาร 6 สป.สธ. ชัน้ 2)

http://discipline.ops.moph.go.th/   
   โทร.  02-5901314, 5901417, 5902492 
    มือถือ  086-5162295

         samerkan1960@gmail.com


