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ค ำสั่งกรมควบคุมโรค 
ที ่ 876  / 2557 

เรื่อง  ตั้งศูนย์กฎหมำย สังกัดกรมควบคุมโรค 

 
เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของกรมควบคุมโรคเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง คล่องตัว มีประสิทธิภำพ 

และเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และทันต่อสถำนกำรณ์ โดยมุ่งเน้นให้มี
กำรกระจำยอ ำนำจ กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรตำมควำมเหมำะสมกับกำรพัฒนำบทบำทกำร
เป็น National Health Authority ของกรมควบคุมโรค และเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
กลไกด้ำนกฎหมำยเพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนำและดูแลสุขภำพของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงมีค ำสั่ง ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้แยกกลุ่มงำนกฎหมำย คดี และนิติกรรมสัญญำ กลุ่มกฎหมำย วินัย และ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม กองกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดตั้งเป็น “ศูนย์กฎหมำย” ขึ้นเป็นหน่วยงำนภำยใน และมี
ฐำนะเทียบเท่ำกองในสังกัดกับกรมควบคุมโรค 

ข้อ 2 กำรบังคับบัญชำ ให้มีผู้อ ำนวยกำรศูนย์กฎหมำยรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร 
และเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และลูกจ้ำง ของศูนย์กฎหมำย ในฐำนะผู้อ ำนวยกำรของ
หน่วยงำนไม่ต่ ำกว่ำกอง โดยให้ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค 

ข้อ 3 ให้ศูนย์กฎหมำย ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และงบประมำณกำรด ำเนินงำนจำก
หน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยควำมเห็นชอบจำกอธิบดีกรมควบคุมโรค    

ข้อ 4 ให้ศูนย์กฎหมำยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
1) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกำรพัฒนำกฎหมำยด้ำนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
2) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจและยกร่ำงกฎหมำย รวมถึงกำรศึกษำ ตรวจสอบ 

วิเครำะห์ เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรม 
3) กำรให้ค ำปรึกษำและควำมเห็นทำงกฎหมำย กำรร่ำงสัญญำและบริหำรสัญญำ 

กำรด ำเนินคดีอำญำ แพ่ง ปกครอง และงำนคดีอ่ืนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของกรม 
4) ประสำนควำมร่วมมือ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนด้ำนกฎหมำยกับหน่วยงำน

ของรัฐที่เก่ียวข้อง 
5) ด ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำย กำรด ำเนินมำตรกำรทำงปกครอง 

กำรก ำหนดแนวทำงในกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรระงับข้อพิพำท และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยที่อยู่ใน
อ ำนำจหน้ำที่ของกรม 

6) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ
ทีไ่ด้รับมอบหมำย 
 

ข้อ ๕ ให้แบ่ง ... 

 (ร่าง) 
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ข้อ 5 ให้แบ่งกำรจัดส่วนรำชกำรของศูนย์กฎหมำย เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 

1) กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.1 ศึกษำ ค้นคว้ำ กฎหมำย ข้อมูล และเอกสำรต่ำงๆ ทั้งกฎหมำยไทยและ

กฎหมำยต่ำงประเทศ รวมถึงแบบอย่ำงกำรร่ำงกฎหมำย เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำยกร่ำงกฎหมำย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งต่ำงๆ 

1.2 ศึกษำหรือวิจัยด้ำนกฎหมำย เพ่ือให้มีกำรพัฒนำกฎหมำยให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ของโรคและภัยสุขภำพและควำมก้ำวหน้ำของวิทยำกำรและเทคโนโลยี และเพ่ือหำปัญหำ 
สำเหตุ หรืออุปสรรคของกำรบังคับใช้กฎหมำย 

1.3 ยกร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งต่ำงๆ ให้
เป็นไปตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค และสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ 

1.4 ตรวจ แก้ไข และวิเครำะห์ร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ 
และค ำสั่งต่ำงๆ ทีห่น่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรคเสนอมำ 

1.5 ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำยที่ส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ เสนอมำ 

1.6 ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกฎหมำยของกรมควบคุมโรคแก่หน่วยงำนในสังกัด
กรมควบคุมโรค รวมถึงส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ 

1.7 เป็นผู้แทนกรมควบคุมโรคในกำรเข้ำร่วมประชุมชี้แจงกฎหมำยที่ส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนต่ำงๆ เชิญมำ เช่น ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำรกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะกรรมำธิกำรต่ำงๆ ของสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ  

1.8 ร่วมเป็นคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนด้ำนกฎหมำย 
เพ่ือพิจำรณำหรือด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนดหรือตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค 
 

2) กลุ่มคดีและกฎหมายทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
2.1 ด ำเนินกำรร้องทุกข์ ด ำเนินกำรทำงคดีทั้งคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีปกครอง เช่น 

กำรจัดท ำค ำให้กำร ค ำให้กำรเพ่ิมเติม ค ำคัดค้ำนค ำให้กำร หรือค ำชี้แจงข้อเท็จจริงต่ำงๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจน
เสร็จกำรให้แก่กรมควบคุมโรค หน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ของกรมควบคุมโรค 
ซึ่งเกิดจำกกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

2.2 ศึกษำ ค้นคว้ำ รวบรวม และตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล 
ข้อเท็จจริง หรือพยำนหลักฐำนต่ำงๆ ซึ่งต้องน ำมำประกอบกำรต่อสู้คดี 

2.3 ให้ค ำปรึกษำ ควำมเห็น ค ำแนะน ำด้ำนคดีหรือข้อกฎหมำยแก่เจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดกรมควบคุมโรคทีถู่กฟ้องเป็นจ ำเลยหรือผู้ถูกฟ้องคดีอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 

2.4 ถ่ำยทอด เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย แก่หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดกรมควบคุมโรค รวมถึงประชำชนทั่วไป 

2.5 ให้ค ำปรึกษำ ให้ควำมเห็น ตอบข้อหำรือ วินิจฉัย และตีควำมตัวบท
กฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ให้แก่ผู้บริหำร หน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรค 
รวมถึงส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ 
 

3) กลุ่มนิติกรรมสัญญำ ... 
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3) กลุ่มนิติกรรมสัญญา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
3.1 ร่ำงและตรวจสอบนิติกรรมสัญญำ รวมถึงบันทึกข้อตกลงต่ำงๆ ที่กรม

ควบคุมโรคมอบหมำยให้พิจำรณำ เช่น สัญญำซื้อขำย สัญญำจ้ำง สัญญำเช่ำ สัญญำลำศึกษำหรือ
ฝึกอบรม สัญญำรับทุนกำรศึกษำ บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกควำมเข้ำใจ (MOU) 

3.2 ศึกษำ ค้นคว้ำ ตัวบทกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่ง
ต่ำงๆ รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรร่ำง ตรวจ แก้ไขเพ่ิมเติม หรือให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ รวมถึงบันทึกข้อตกลงต่ำงๆ 

3.3 ตรวจ แก้ไขเพ่ิมเติม หรือให้ควำมเห็นเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญำ รวมถึง
บันทึกข้อตกลงต่ำงๆ ทีห่น่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรคเสนอมำ 

3.4 พิจำรณำคิดค่ำปรับและค่ำเสียหำย ในกรณีที่ผู้ขำย ผู้รับจ้ำง ผู้ให้เช่ำ ผู้ลำ
ศึกษำและฝึกอบรม หรือผู้รับทุนกำรศึกษำกระท ำผิดสัญญำ 

3.5 พิจำรณำปัญหำข้อกฎหมำย ตอบข้อหำรือเกี่ยวกับปัญหำกำรพัสดุ กำรลำ
ศึกษำและกำรฝึกอบรม รวมถึงปัญหำข้อกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวกับงำนด้ำนนิติกรรมสัญญำ 
 

4) กลุ่มบังคับใช้และเผยแพร่ข้อกฎหมาย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
4.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย หรือตรวจสอบกำรด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยที่

อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค เพ่ือน ำไปพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมถึงกำรน ำไปพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และ
ค ำสั่งต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค และสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ 

4.2 ด ำเนินกำรหรือประสำนงำนกับหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรคเพ่ือ
ก ำหนดมำตรกำร แนวทำงในกำรบังคับใช้หรือกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยของกรมควบคุมโรคให้เป็น
มำตรฐำนและแนวทำงเดียวกัน 

4.3 ด ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมควบคุม
โรคในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค ร่วมกับหน่วยงำนในสังกัดกรมควบคุมโรคที่
เกี่ยวข้อง 

4.4 เผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยโดยวิธีกำรต่ำงๆ ให้แก่นิติกรและเจ้ำหน้ำที่ใน
สังกัดกรมควบคุมโรค รวมถึงประชำชนทั่วไป เช่น จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เอกสำร หรือเผยแพร่ควำมรู้
ผ่ำนทำง Web Site ตลอดจนดูแลและปรับปรุงพัฒนำข้อมูลต่ำงๆ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 

4.5 ด ำเนินกำรและประสำนงำนเพ่ือพัฒนำควำมรู้และควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกฎหมำยแก่นิติกรในสังกัดกรมควบคุมโรค 
 

5) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
5.1 จัดท ำค ำของบประมำณ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล ประสำนและจัดท ำ

แผนปฏิบัติงำน ปรับแผน ควบคุมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
5.2 จัดท ำ สื่อสำร ถ่ำยทอด ก ำกับติดตำมประเมินผลเป้ำหมำยตัวชี้วัดต่ำงๆ 

และตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
5.3 ด ำเนินกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กร ตำมเกณฑ์กำรพัฒนำ

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 

ร่ำงหนังสือโต้ตอบ กำรบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสุนนให้งำนต่ำงๆ ด ำเนินไปได้โดยสะดวกรำบรื่น และมี
หลักฐำนตรวจสอบได้ 

6.2 รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เอกสำร แฟ้มข้อมูล หลักฐำนหนังสือ ตำม
ระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อกำรค้นหำและเป็นหลักฐำนทำงรำชกำร 

6.3 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกำรเงินพัสดุ ครุภัณฑ์ของส ำนักงำน เพ่ือให้มี
อุปกรณ์ท่ีมีคุณภำพไว้ใช้งำน และอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 

6.4 จัดเตรียมกำรประชุม สัมมนำและฝึกอบรม เช่น กำรจัดท ำเรื่องเงิน-คืนเงิน 
เตรียมห้องประชุม เอกสำรกำรประชุม ลงทะเบียนและสรุปรำยงำนกำรประชุม (ยกเว้นโครงกำรฯ) และ
รวบรวมเอกสำร เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรตรวจประเมิน 

6.5 ติดต่อประสำนงำนกับบุคคลภำยในและภำยนอกหน่วยงำน เพื่อปฏิบัติงำน
เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น 

6.6 บริหำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนระเบียบและให้บริกำรข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้มำ
ติดต่อรำชกำร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

6.7 ผลิต และ จัดเตรียมเอกสำรต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ของหน่วยงำน 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนำยน  พ.ศ. 2557 
  ( 
      
 รองช  ก(นำยโสภณ  เมฆธน)  ำรแทน 
     อธิดอธิบดีกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรค 

ส ำเนำถูกต้อง 
 
 

(นำงเบญจมำภรณ์  ภิญโญพรพำณิชย์) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 


