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คำสั่งกรมควบคุมโรค
ที่ 876 / 2557
เรื่อง ตั้งศูนย์กฎหมำย สังกัดกรมควบคุมโรค
เพื่อให้กำรบริหำรงำนของกรมควบคุมโรคเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง คล่องตัว มีประสิทธิภำพ
และเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และทันต่อสถำนกำรณ์ โดยมุ่งเน้นให้มี
กำรกระจำยอำนำจ กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมควำมเหมำะสมกับกำรพัฒนำบทบำทกำร
เป็น National Health Authority ของกรมควบคุมโรค และเพื่อให้ กำรบริหำรจัดกำรเกี่ ยวกับกำรพัฒ นำ
กลไกด้ำนกฎหมำยเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนำและดูแลสุขภำพของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงมีคำสั่ง ดังนี้
ข้อ 1 ให้แ ยกกลุ่ม งำนกฎหมำย คดี และนิติก รรมสัญ ญำ กลุ่ม กฎหมำย วินัย และ
พิทักษ์ร ะบบคุณธรรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดตั้งเป็น “ศูนย์กฎหมำย” ขึ้นเป็นหน่ว ยงำนภำยใน และมี
ฐำนะเทียบเท่ำกองในสังกัด กับกรมควบคุมโรค
ข้อ 2 กำรบังคับบัญชำ ให้มีผู้อำนวยกำรศูนย์กฎหมำยรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร
และเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และลูกจ้ำง ของศูนย์กฎหมำย ในฐำนะผู้อำนวยกำรของ
หน่วยงำนไม่ต่ำกว่ำกอง โดยให้ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค
ข้อ 3 ให้ ศูน ย์กฎหมำย ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณ ฑ์ และงบประมำณกำรดำเนินงำนจำก
หน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยควำมเห็นชอบจำกอธิบดีกรมควบคุมโรค
ข้อ 4 ให้ศูนย์กฎหมำยมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกำรพัฒนำกฎหมำยด้ำนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
2) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจและยกร่ำงกฎหมำย รวมถึงกำรศึกษำ ตรวจสอบ
วิเครำะห์ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรม
3) กำรให้คำปรึกษำและควำมเห็นทำงกฎหมำย กำรร่ำงสัญญำและบริหำรสัญญำ
กำรดำเนินคดีอำญำ แพ่ง ปกครอง และงำนคดีอื่นที่อยู่ในอำนำจหน้ำที่ของกรม
4) ประสำนควำมร่วมมือ กำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนด้ำนกฎหมำยกับหน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
5) ดำเนิน กำรเผยแพร่ค วำมรู้ท ำงกฎหมำย กำรดำเนิน มำตรกำรทำงปกครอง
กำรกำหนดแนวทำงในกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรระงับข้อพิพำท และงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยที่อยู่ใน
อำนำจหน้ำที่ของกรม
6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ทีไ่ ด้รับมอบหมำย
ข้อ ๕ ให้แบ่ง ...
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ข้อ 5 ให้แบ่งกำรจัดส่วนรำชกำรของศูนย์กฎหมำย เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุม่ พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ศึกษำ ค้นคว้ำ กฎหมำย ข้อมูล และเอกสำรต่ำงๆ ทั้งกฎหมำยไทยและ
กฎหมำยต่ำงประเทศ รวมถึงแบบอย่ำงกำรร่ำงกฎหมำย เพื่อประกอบกำรพิจำรณำยกร่ำงกฎหมำย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และคำสั่งต่ำงๆ
1.2 ศึกษำหรือวิจัยด้ำนกฎหมำย เพื่อให้มีกำรพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ ของโรคและภัย สุ ขภำพและควำมก้ำวหน้ ำของวิทยำกำรและเทคโนโลยี และเพื่อหำปัญ หำ
สำเหตุ หรืออุปสรรคของกำรบังคับใช้กฎหมำย
1.3 ยกร่ ำงกฎหมำย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประกำศ และค ำสั่ งต่ ำ งๆ ให้
เป็นไปตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค และสอดคล้องกับสภำวกำรณ์
1.4 ตรวจ แก้ไข และวิเครำะห์ร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ
และคำสั่งต่ำงๆ ทีห่ น่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรคเสนอมำ
1.5 ให้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกั บ กฎหมำยหรื อ ร่ ำ งกฎหมำยที่ ส่ ว นรำชกำรหรื อ
หน่วยงำนต่ำงๆ เสนอมำ
1.6 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกฎหมำยของกรมควบคุมโรคแก่ห น่วยงำนในสังกัด
กรมควบคุมโรค รวมถึงส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ
1.7 เป็นผู้แทนกรมควบคุมโรคในกำรเข้ำร่วมประชุมชี้แจงกฎหมำยที่ส่วนรำชกำร
หรื อหน่ วยงำนต่ ำงๆ เชิ ญ มำ เช่ น ส ำนั กเลขำธิ กำรคณะรั ฐ มนตรี คณะกรรมกำรกลั่ น กรองเรื่อ งเสนอ
คณะรัฐมนตรี สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะกรรมำธิกำรต่ำงๆ ของสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ
1.8 ร่วมเป็นคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะทำงำนด้ำนกฎหมำย
เพื่อพิจำรณำหรือดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยกำหนดหรือตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค
2) กลุ่มคดีและกฎหมายทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ดำเนินกำรร้องทุกข์ ดำเนินกำรทำงคดีทั้งคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีปกครอง เช่น
กำรจัดทำคำให้กำร คำให้กำรเพิ่มเติม คำคัดค้ำนคำให้กำร หรือคำชี้แจงข้อเท็จจริงต่ำงๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จกำรให้แก่กรมควบคุมโรค หน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ของกรมควบคุมโรค
ซึ่งเกิดจำกกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่
2.2 ศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวม และตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ข้อเท็จจริง หรือพยำนหลักฐำนต่ำงๆ ซึ่งต้องนำมำประกอบกำรต่อสู้คดี
2.3 ให้คำปรึกษำ ควำมเห็น คำแนะนำด้ำนคดีหรือข้อกฎหมำยแก่เจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดกรมควบคุมโรคทีถ่ ูกฟ้องเป็นจำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่
2.4 ถ่ำยทอด เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย แก่หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดกรมควบคุมโรค รวมถึงประชำชนทั่วไป
2.5 ให้คำปรึก ษำ ให้ค วำมเห็น ตอบข้อ หำรือ วินิจ ฉัย และตีค วำมตัว บท
กฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ให้แก่ ผู้บริห ำร หน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค
รวมถึงส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ
3) กลุ่มนิติกรรมสัญญำ ...
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3) กลุม่ นิติกรรมสัญญา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ร่ ำงและตรวจสอบนิ ติ กรรมสั ญ ญำ รวมถึ งบั น ทึ กข้ อตกลงต่ ำงๆ ที่ กรม
ควบคุมโรคมอบหมำยให้พิจ ำรณำ เช่น สัญ ญำซื้อ ขำย สัญ ญำจ้ำ ง สัญ ญำเช่ำ สัญ ญำลำศึก ษำหรือ
ฝึกอบรม สัญญำรับทุนกำรศึกษำ บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU)
3.2 ศึกษำ ค้นคว้ำ ตัวบทกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และคำสั่ง
ต่ำงๆ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง เพื่ อประกอบกำรพิจำรณำในกำรร่ำง ตรวจ แก้ไขเพิ่มเติม หรือให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ รวมถึงบันทึกข้อตกลงต่ำงๆ
3.3 ตรวจ แก้ไขเพิ่ มเติม หรือให้ ควำมเห็ น เกี่ยวกับนิ ติกรรมสั ญ ญำ รวมถึง
บันทึกข้อตกลงต่ำงๆ ทีห่ น่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรคเสนอมำ
3.4 พิจำรณำคิดค่ำปรับและค่ำเสียหำย ในกรณีที่ผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้ให้เช่ำ ผู้ลำ
ศึกษำและฝึกอบรม หรือผู้รับทุนกำรศึกษำกระทำผิดสัญญำ
3.5 พิจำรณำปัญหำข้อกฎหมำย ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับปัญหำกำรพัสดุ กำรลำ
ศึกษำและกำรฝึกอบรม รวมถึงปัญหำข้อกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนด้ำนนิติกรรมสัญญำ
4) กลุม่ บังคับใช้และเผยแพร่ข้อกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือตรวจสอบกำรดำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยที่
อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค เพื่อนำไปพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมถึงกำรนำไปพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และ
คำสั่งต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค และสอดคล้องกับสภำวกำรณ์
4.2 ดำเนิ นกำรหรือประสำนงำนกับ หน่วยงำนในสั งกัดกรมควบคุมโรคเพื่ อ
กำหนดมำตรกำร แนวทำงในกำรบั งคับ ใช้ห รือกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยของกรมควบคุมโรคให้ เป็ น
มำตรฐำนและแนวทำงเดียวกัน
4.3 ดำเนิน กำรบังคับ ใช้ก ฎหมำยที่อ ยู่ใ นควำมรับ ผิด ชอบของกรมควบคุม
โรคในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรคที่
เกี่ยวข้อง
4.4 เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยโดยวิธีกำรต่ำงๆ ให้แก่นิติกรและเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดกรมควบคุมโรค รวมถึงประชำชนทั่วไป เช่น จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เอกสำร หรือเผยแพร่ควำมรู้
ผ่ำนทำง Web Site ตลอดจนดูแลและปรับปรุงพัฒนำข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย
4.5 ดำเนิ นกำรและประสำนงำนเพื่อพัฒ นำควำมรู้และควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยแก่นิติกรในสังกัดกรมควบคุมโรค
5) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 จัดทำคำของบประมำณ กำกับ ติดตำม ประเมินผล ประสำนและจัดทำ
แผนปฏิบัติงำน ปรับแผน ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
5.2 จัดทำ สื่อสำร ถ่ำยทอด กำกับติดตำมประเมินผลเป้ำหมำยตัวชี้วัดต่ำงๆ
และตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
5.3 ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรองค์ ก ร ตำมเกณฑ์ ก ำรพั ฒ นำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
5.4 พัฒนำ ...
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5.4 พัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (PMS)
5.5 วำงแผนและพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพและสมรรถนะตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน (HRD)
6) กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 ปฏิบัติงำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริหำรทั่วไป เช่น กำรรับส่ง ลงทะเบียน
ร่ำงหนั งสื อ โต้ ตอบ กำรบั น ทึก ข้อมูล เพื่ อสนั บ สุ นนให้ งำนต่ำงๆ ด ำเนิ น ไปได้ โดยสะดวกรำบรื่น และมี
หลักฐำนตรวจสอบได้
6.2 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เอกสำร แฟ้มข้อมูล หลักฐำนหนังสือ ตำม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อกำรค้นหำและเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร
6.3 ดำเนิ น กำรเกี่ ยวกับ งำนกำรเงิน พั ส ดุ ครุภั ณ ฑ์ ของส ำนั ก งำน เพื่ อ ให้ มี
อุปกรณ์ที่มีคุณภำพไว้ใช้งำน และอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
6.4 จัดเตรียมกำรประชุม สัมมนำและฝึกอบรม เช่น กำรจัดทำเรื่องเงิน-คืนเงิน
เตรียมห้องประชุม เอกสำรกำรประชุม ลงทะเบียนและสรุปรำยงำนกำรประชุม (ยกเว้นโครงกำรฯ) และ
รวบรวมเอกสำร เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรตรวจประเมิน
6.5 ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพื่อปฏิบัติงำน
เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น
6.6 บริห ำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนระเบียบและให้บริกำรข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้มำ
ติดต่อรำชกำร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้
6.7 ผลิต และ จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนำยน พ.ศ. 2557
(
สำเนำถูกต้อง
(นำงเบญจมำภรณ์ ภิญโญพรพำณิชย์)
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ

รองช ก(นำยโสภณ เมฆธน) ำรแทน
อธิดอธิบดีกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค

