สำเนำ

สำเนำคู่ฉบับ

คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ 1368/๒๕60
เรื่อง มอบอำนำจและหน้ำที่ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดี
เพื่อให้ กำรบริหำรรำชกำรของกรมควบคุมโรคเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 32 และมำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรมอบอำนำจ
พ.ศ. 2550 ควำมในมำตรำ 15 แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560
ประกอบกับ ควำมในข้อ 6 และข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ควำมในข้อ 32 แห่งระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงิน
ส่งคลั ง พ.ศ. 2551 ควำมในข้อ 11 แห่ งระเบียบกระทรวงสำธำรณสุ ขว่ำด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริกำร
ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงสำธำรณสุ ข
ที่ สธ 0215/14/ว 371 ลงวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2544 ควำมในข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงสำธำรณสุข
ว่ำด้วยกำรรับ จ่ำย และกำรเก็บ รักษำเงินที่ได้รับควำมช่วยเหลือหรือร่วมมือจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. 25 27
ควำมในข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ. 2555 ควำมในข้อ 11 (4)
และข้อ 11 วรรคสอง แห่งระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรอนุมัติให้เดินทำงไปรำชกำรและกำรจัด
ประชุมของทำงรำชกำร พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้ อ 1 มอบอ ำนำจในกำรสั่ งกำร กำรอนุ ญ ำต กำรอนุ มั ติ กำรให้ ควำมเห็ นชอบ กำรแต่ งตั้ ง
กำรลงนำม กำรปฏิบั ติ รำชกำรหรือกำรด ำเนิ นกำรอื่นใดที่ อ ธิบ ดี กรมควบคุม โรคจะพึ งปฏิ บั ติห รือด ำเนิ น กำร
ตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ให้แก่ข้ำรำชกำรกรมควบคุมโรค
ดังนี้
1.1 นำยภำณุมำศ ญำณเวทย์สกุล ตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ปฏิบัติรำชกำร
แทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้
(1) กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
(2) กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
(3) กองกำรเจ้ำหน้ำที่
(4) กองคลัง
(5) กองแผนงำน
(6) สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
(7) สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
(8) สำนักวัณโรค
(9) สำนักงำนโครงกำรศึกษำวัคซีนเอดส์ทดลอง
(10) สำนักงำน ...
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(11) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมรำช
(12) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลำ
(13) ปฏิบัติรำชกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.2 นำยอัษฎำงค์ รวยอำจิณ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรคในรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้
(1) สถำบันบำรำศนรำดูร
(2) สำนักงำนเลขำนุกำรกรม
(3) สำนักโรคไม่ติดต่อ
(4) สำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
(5) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
(6) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี
(7) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครรำชสีมำ
(8) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี
(9) ปฏิบัติรำชกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.3 นำยธนรักษ์ ผลิพัฒ น์ ตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรคในรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้
(1) กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
(2) สถำบันเวชศำสตร์ป้องกันศึกษำ กรมควบคุมโรค
(3) สำนักระบำดวิทยำ
(4) สำนักโรคติดต่อทั่วไป
(5) สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
(6) สำนักงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
(7) ศูนย์สำรสนเทศ
(8) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
(9) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
(10) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
(11) ปฏิบัติรำชกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
1.4 นำยสมบัติ แทนประเสริฐสุข ตำแหน่งนำยแพทย์ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรคในรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี้
(1) สถำบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(2) สถำบันรำชประชำสมำสัย
(3) สถำบันวิจัย จัดกำรควำมรู้ และมำตรฐำนกำรควบคุมโรค
(4) สำนักควบคุมกำรบริโภคยำสูบ
(5) สำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
(6) สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(7) สำนักงำนคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
(8) ศูนย์กฎหมำย ...
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(9) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
(10) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดรำชบุรี
(11) สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
(12) ปฏิบัติรำชกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ข้อ 2 กำรมอบอำนำจตำมข้อ 1 เป็นกำรมอบอำนำจและหน้ำที่ให้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดี
กรมควบคุมโรค โดยอยู่ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นเรื่องที่เป็นรำชกำรประจำหรือพัฒนำ
2.2 เป็นเรื่องที่ไม่ใช่กำรกำหนดนโยบำยสำคัญ
2.3 เป็นเรื่องที่มิได้มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี
กำหนดให้เป็นอำนำจของอธิบดีกรมควบคุมโรคหรือของคณะกรรมกำรคณะหนึ่งคณะใดโดยเฉพำะ
2.4 เป็นเรื่องที่มิได้มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ คำสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี
กำหนดเรื่องกำรมอบอำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น หรือห้ำมเรื่องกำรมอบอำนำจไว้
2.5 เรื่องกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรในตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร
และระดับชำนำญกำร ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงำน ระดับชำนำญงำน และระดับอำวุโส กำรดำเนินกำร
ทำงวินั ย พนั กงำนรำชกำร กำรดำเนิ น กำรทำงวินัยลู กจ้ำง มอบให้ รองอธิบดีต ำมข้อ 1.1 มีอำนำจปฏิ บั ติ
รำชกำรแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค
2.6 หำกเป็นกรณีที่สมควรเสนออธิบดีกรมควบคุมโรคพิจำรณำหรือสั่งกำร ให้ผู้รับมอบ
อำนำจพิจำรณำเสนอควำมเห็นต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคเพื่อพิจำรณำหรือสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร
ข้อ 3 ให้ผู้รับมอบอำนำจมีอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็นชอบ
กำรแต่งตั้ง กำรลงนำม กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมำยลำดับรองที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
3.1 ในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) เงิน งบประมำณรำยจ่ำ ย ในวงเงิน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 50,000,000 บำท
(ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)
(2) เงินบำรุงของหน่วยบริกำรในสังกัดกรมควบคุมโรค ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน
20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)
(3) เงินช่วยเหลือ ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 20,000,000 บำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน)
(4) เงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ในวงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน)
(5) เงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน
10,000,000 บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน)
3.2 ให้ ผู้ รั บ มอบอ ำนำจมี อ ำนำจอนุ มั ติ ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ที่ ได้ มี ก ำรก่ อ หนี้ ผู ก พั น หรื อ
กำรดำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551
3.3 ให้ผู้รับมอบอำนำจ ...
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กรมควบคุมโรคที่ผู้รับมอบอำนำจได้รับมอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคเท่ำนั้น
3.4 กรณีผู้รับมอบอำนำจซึ่งไม่ใช่ผู้รับมอบอำนำจที่ได้รับมอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรคในรำชกำรกองคลัง ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ เนื่องจำกติดรำชกำร
หรือติดภำรกิจอื่น แต่หน่วยงำนมีเรื่องจำเป็นเร่งด่ วน ให้หน่วยงำนนั้นนำเสนอต่อผู้รับมอบอำนำจซึ่งได้รับมอบ
ให้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคในรำชกำรกองคลัง เป็นผู้ดำเนินกำรแทน
3.5 กรณีกำรซื้อหรือกำรจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก ตำมมำตรำ 56 (1) และวิธีเฉพำะเจำะจง
ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ช) (ซ) แห่งพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. 2560 ให้ผู้รับมอบอำนำจเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่ออนุมัติในหลักกำรก่อนดำเนินกำรในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
3.6 กำรพิจำรณำอนุมัติเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือ ให้ผู้รับมอบอำนำจถือปฏิบัติตำมกฎหมำย
กฎ ระเบียบ ประกำศ มติของคณะรัฐมนตรี ข้อตกลงหรือสัญญำที่ กรมควบคุมโรคให้ไว้กับ ผู้ให้เงินช่วยเหลือ
รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมควบคุมโรคประกำศกำหนดโดยเคร่งครัด ด้วยควำมโปร่งใส ประหยั ด รวดเร็ว
คำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร และกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพเป็นสำคัญ
ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยในข้อตกลงหรือสัญญำ ให้จ่ำยได้ตำมระเบียบ
ของกรมควำมร่ วมมื อระหว่ ำงประเทศ ถ้ ำกรมควำมร่ วมมื อระหว่ ำงประเทศมิ ได้ วำงระเบี ยบในเรื่ องนั้ นๆ ไว้
หรือในกรณีที่ไม่สำมำรถจ่ำยตำมระเบียบของกรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศได้ ก็ให้จ่ำยตำมระเบียบของทำง
รำชกำรโดยอนุ โลม ในกรณี ไม่ สำมำรถจ่ ำยตำมระเบี ยบของทำงรำชกำรได้ ให้ ขอท ำควำมตกลงกั บกระทรวง
กำรคลังเป็นกรณีๆ ไป
3.7 กำรพิจำรณำอนุมัติเบิกจ่ำยเงินที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติหรือเงินที่ได้รับกำรอุดหนุนจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรำยกำรที่มีกำรเบิกจ่ำย ผู้รับ
มอบอำนำจจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมข้อตกลงหรือสัญญำระหว่ำงกรมควบคุมโรคกับสำนักงำนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้
ในกรณีที่ไม่มีหลักเกณฑ์หรืออัตรำกำรจ่ำยในข้อตกลงหรือสัญญำ ให้อนุมัติเบิกจ่ำยได้
ตำมระเบียบของทำงรำชกำรโดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่สำมำรถอนุมัติเบิกจ่ำยตำมระเบียบของทำงรำชกำรได้ ให้ขอทำควำมตกลง
กับกระทรวงกำรคลังเป็นกรณีๆ ไป
ข้อ 4 ให้ผู้รับมอบอำนำจมีอำนำจในกำรสั่งกำร กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรให้ควำมเห็นชอบ
กำรแต่งตั้ง กำรลงนำม กำรปฏิบั ติรำชกำร หรือกำรดำเนินกำรอื่นใดเกี่ยวกับสั ญญำ บันทึกข้อตกลง บันทึก
ควำมร่ วมมื อ หรื อบั น ทึ กควำมเข้ำใจ (MOU : Memorandum of Understanding) ซึ่ งหน่ วยงำนในสังกัด
กรมควบคุมโรคที่ผู้รับมอบอำนำจได้รับมอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคพึงจะกระทำขึ้นกับ
หน่วยงำนภำยนอก
กรณี ก ำรท ำสั ญ ญำ บั น ทึก ข้อตกลง บั นทึ กควำมร่ว มมื อ หรือบั น ทึก ควำมเข้ำใจ (MOU :
Memorandum of Understanding) ซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่ อ ทรั พ ย์ สิ น งบประมำณ บุ ค ลำกร หรื อ สิ ท ธิ
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดของกรมควบคุมโรค ให้ผู้รับมอบอำนำจเสนอต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่ออนุมัติในหลักกำร
ก่อนดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อ 5 ในกรณี ...

-5ข้อ 5 ในกรณี ที่ผู้ รับ มอบอำนำจตำมข้อ 1.1 - 1.4 คนหนึ่งคนใดไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อำจ
ปฏิบัติรำชกำรแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ ให้ผู้ได้รับมอบอำนำจคนใดคนหนึ่งที่อยู่ เป็นผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนได้
ข้อ 6 ให้ผู้รับมอบอำนำจถือปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ มติของคณะรัฐมนตรี
ข้อตกลงหรือสัญญำที่กรมควบคุมโรคให้ไว้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กรมควบคุมโรค
ประกำศกำหนดโดยเคร่งครัด
ข้อ 7 ให้ยกเลิกคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) สุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย
นำยสุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สำเนำถูกต้อง
(นำงสำวชนกธิดำ ศิริวัตร)
นิติกรปฏิบัติกำร
ศูนย์กฎหมำย กรมควบคุมโรค
11 ตุลำคม 2560

