เรื่องเสร็จที่ ๕๙๘/๒๕๕๐
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง สถานะของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดมีหนังสือ ที่ สช.๐๘๒/๒๕๕๐ ลง
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ หารือมายังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ตามที่
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดประกาศใชและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๕๐ โดยมาตรา ๒๖ วรรคแรก บัญญัติให “จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ ขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น” และในมาตรา ๒๘ บัญญัติใหรายไดสํานักงานประกอบดวย (๑)
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป นั้น
เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) จะตองจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๑ จึงไดมีหนังสือขอรหัสหนวยงานไปยังสํานักงบประมาณ และ
สํ า นั ก งบประมาณได มี ห นั ง สื อ แจ ง ว า สช. ไม เ ป น ส ว นราชการตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณ จึงไมอาจขอตั้งงบประมาณไดโดยตรง ซึ่ง สช. ไดพิจารณาแลววาผลการพิจารณาของ
สํานักงบประมาณไมนาจะตรงตามเจตนารมณของการมีสํานักงานฯ ที่ตองการความเปนอิสระ
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความชัดเจน จึงขอหารือดังนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไม
เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินหรือไม
๒. สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีฐานะเปนหนวยงานของรัฐตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือไม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว โดยไดรับฟง
คําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ และสํานักงาน ก.พ.ร.)
และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ แลว มีความเห็นในแตละประเด็น ดังนี้
ประเด็ น ที่ ห นึ่ ง ที่ ว า สํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ มี ฐ านะเป น
หนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินหรือไม
นั้น เห็นวา การเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หมายถึง การ
เปนสวนราชการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ คือ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการภายใน

สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑/๑๓๓๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
รวมทั้งสวนราชการในจังหวัดและอําเภอ โดยตองมีโครงสรางการบริหารราชการตามที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมีการระบุชื่อสวนราชการนั้น
ไวในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
หรือกฎหมายอื่นที่บัญญัติใหเปนสวนราชการรูปแบบเดียวกับสวนราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ แตสําหรับสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดมีบัญญัติใน
มาตรา ๒๖๑ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ วา เปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปน
สวนราชการและมีการบัญญัติโครงสรางการบริหารงานที่มีลักษณะเฉพาะไวแลว จึงมิใชเปนสวน
ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
ประเด็ น ที่ ส อง ที่ ว า สํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ มี ฐ านะเป น
หนวยงานของรัฐตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือไม นั้น เห็นวา ตามมาตรา ๒๖๒ แหง
พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แหง ชาติเป น หน วยงานของรั ฐ มีฐานะเปน นิติบุคคลและอยูใ นกํ า กับของนายกรัฐมนตรี โดย
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ๓ ในการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ๔ เพื่อใหมีผลผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการ

๑

มาตรา ๒๖ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่ไม
เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
ใหสํานักงานมีฐานะเปนนิติบุคคลและอยูในกํากับของนายกรัฐมนตรี
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตพนักงานและ
ลูกจางของสํานักงานตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายดังกลาว
๒โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน
๓มาตรา ๒๗ ใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ คสช. และคณะกรรมการบริหาร
(๒) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลและหนวยงานอื่นๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดําเนินการเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันในระดับ
นโยบาย ยุทธศาสตรและแผนงานดานสุขภาพ
(๓) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหขอมูลตางๆ รวมทั้งสถานการณของระบบสุขภาพเพื่อจัดทํา
เปนรายงานหรือเพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) ดําเนินการเพื่อใหการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และการสนับสนุ นการจัดสมัชชา
สุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นบรรลุผลตามมติของ คสช.
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือ คสช. มอบหมาย
๔มาตรา ๒๕ ให คสช. มีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
ฯลฯ
ฯลฯ

๓
ตอไป๕ รวมทั้ง สํานักงานนี้ตองทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและยุทธศาสตร
ของรัฐบาลและหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ๖ สําหรับ
โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานฯ นั้น จะมีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาและบริหารงานตาม
วาระ ๗ และมี ค ณะกรรมการบริ ห ารเป น ผู กํ า หนดนโยบายและกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานของ
สํานักงานฯ๘ ลักษณะการปฏิบัติงานของสํานักงานฯ จึงเปนการดําเนินการที่เปนอิสระและดูแลงาน
ในภาพรวมของนโยบายดานสุขภาพของทุกหนวยงานในประเทศ และมิใชเปนงานสวนหนึ่งของ
กระทรวง ทบวง กรมใด การดําเนินงานของสํานักงานฯ จึงไมอาจใชงบประมาณที่จัดตั้งไวสําหรับ
กระทรวง ทบวง กรมใดได ประกอบกับมาตรา ๒๘๙ แหงพระราชบัญญั ติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ไดบัญญัติใหสํานักงานฯ มีรายไดของตนเอง โดยสวนหนึ่งใหไดรับเปนเงินอุดหนุนทั่วไปที่
รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป ดวยเหตุนี้ การที่มาตรา ๒๖๑๐ แหงพระราชบัญญัติ
สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได บั ญ ญั ติ ใ ห สํ า นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ เ ป น
หนวยงานของรัฐและมีลักษณะการดําเนินงานดังที่กลาวขางตน สํานักงานนี้จึงอยูในความหมาย
๕

มาตรา ๔๘ ธรรมนู ญว าด ว ยระบบสุข ภาพแห ง ชาติ และนโยบายและยุ ท ธศาสตรด า น
สุขภาพตามมาตรา ๒๕ (๒) ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของที่จะตองดําเนินการตอไปตามอํานาจหนาที่ของตน
๖โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน
๗มาตรา ๓๑ ใหมีเลขาธิการคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานขึ้นตรงตอ
คสช. มี ห น า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไปซึ่ ง งานของสํ า นั ก งาน และเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานและลู ก จ า งใน
สํานักงาน โดยอาจมีรองเลขาธิการตามจํานวนที่คณะกรรมการบริหารกําหนดเปนผูชวย สั่งและปฏิบัติงานตามที่
เลขาธิการมอบหมายก็ได
คุณสมบัติของเลขาธิการและรองเลขาธิการ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
โดยความเห็นชอบของ คสช.
ใหนายกรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งเลขาธิการจากบุคคลที่คณะกรรมการบริหารคัดเลือก และ
คสช. ใหความเห็นชอบแลว
หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กเลขาธิ ก ารตามวรรคสามใหเ ป น ไปตามระเบี ย บที่ คสช.
กําหนด
เลขาธิการมีอํานาจแตงตั้งรองเลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
๘มาตรา ๓๙ คณะกรรมการบริหารมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลการดําเนินงานของสํานักงานใหเกิดการจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามอํานาจหนาที่
ฯลฯ
ฯลฯ
๙มาตรา ๒๘ รายไดของสํานักงาน ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสมเปนรายป
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๓) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสํานักงาน
(๔) รายไดจากการดําเนินกิจการของสํานักงาน
(๕) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔)
๑๐โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน

๔
ของหนว ยงานอื่ น ใดของรั ฐ ตามบทนิย ามคํา ว า “ส ว นราชการ ”๑๑ ตามพระราชบัญ ญั ติ วิ ธีก าร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
สําหรับปญหาวา การที่มาตรา ๒๖๑๒ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ ไดบัญญัติวา ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติขึ้นเปนหนวยงานของรัฐที่
ไมเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น จะมี
ผลทําใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณไปดวยหรือไมนั้น เห็นวา เมื่อพิจารณามาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง๑๓ แหงพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติยกเวนมิใหตองนําสงรายไดแกกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณแลว ยอมแสดงเจตนารมณของ
กฎหมายไดวา ยังคงประสงคใหสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติอยูในความหมายของคํา
วา “สวนราชการ”ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพราะวาหากกฎหมายไม
ประสงคจะใหเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณแลวก็ไมจําเปนตองบัญญัติ
ขอยกเวนไวตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เนื่องจากการนํา
รายไดสงคลังตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ใชบังคับเฉพาะสวนราชการ
เทานั้น ดวยเหตุนี้ ถอยคําในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึง
หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติแมจะไมเปนสวนราชการตามความหมาย
ทั่วไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและไมเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ แตเมื่อพิจารณาลักษณะการปฏิบัติหนาที่และโครงสรางการบริหารงาน
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว จะเห็นไดวาสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีฐานะเปนหนวยงานอื่นใดของรัฐตามนิยามคําวา “สวนราชการ”
ในกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจึงขอตั้ง
งบประมาณได โ ดยตรงในฐานะเป น ส ว นราชการตามความหมายของพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก าร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒
(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๕๐
๑๑“

สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะเทียบเทา
สํานักงานหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ แตไมรวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น
๑๒โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑ ขางตน
๑๓มาตรา ๒๙ บรรดารายได ข องสํ า นั ก งานตามมาตรา ๒๘ ไม เ ป น รายได ที่ ต อ งนํ า ส ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ฯลฯ
ฯลฯ

