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หนา   ๗๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวง
สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัย 
และการตรวจชันสูตรดานวิทยาศาสตรการแพทย  โดยมีการศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนา 
องคความรูและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทย  เพื่อผลการสรางเสริมสุขภาพที่ดีแกประชาชน  
และสนับสนุนการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ   ทําใหสามารถพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ  รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนกระบวนการคุมครองผูบริโภคของประชาชน  โดยใหมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดและพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานของระบบและวิธีการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ
สุขภาพหรือที่ เกี่ยวกับอาหาร   ยา   ยาเสพติด  วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท   สารระเหย  
เคร่ืองสําอาง  เคร่ืองมือแพทย  รังสี  และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข  ชีววัตถุ  สมุนไพร  และ 
การชันสูตรโรค 

(๒) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยเชื้อโรคและพิษจากสัตว  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๓) ศึกษา  วิจัย   พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทยและ
สาธารณสุข  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ  ประเมินความเสี่ยงและแจงเตือนภัยสุขภาพ 

(๔) ตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานผลิตภัณฑสุขภาพหรือที่เกี่ยวกับอาหาร  ยา   
ยาเสพติด  วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  สารระเหย  ชีววัตถุ  สมุนไพร  และการชันสูตรโรค  
เพื่อควบคุมคุณภาพ  ประสิทธิภาพและมาตรฐานใหเปนไปตามกฎหมายและเปนหลักฐานทางคดี  
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปองกันและควบคุมโรค 

(๕) เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานผลิตภัณฑสุขภาพ  ชีววัตถุ   สมุนไพร   ยาเสพติด   
และการชันสูตรโรค   เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข   
และเปนหองปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองมือทางการแพทยและสาธารณสุข 

(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ   ดํา เนินการรับรองคุณภาพ 
ทางหองปฏิบัติการดานผลิตภัณฑสุขภาพ  ชีววัตถุ  สมุนไพร  และการชันสูตรโรค  ทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

(๗) พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ 
(๘)  ถายทอดองคความรูและผลผลิตที่ไดจากการศึกษา  วิเคราะห  วิจัยสูชุมชนและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่

รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมวิทยาศาสตรการแพทย  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองแผนงานและวิชาการ 
(๓) - (๑๔)  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่  ๑ - ๑๒ 

(๑๕) สถาบันชีววัตถุ 
(๑๖) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข 
(๑๗) สถาบันวิจัยสมุนไพร 
(๑๘) สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
(๑๙) สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 
(๒๐) สํานักรังสีและเคร่ืองมือแพทย 
(๒๑) สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ 
(๒๒) สํานักยาและวัตถุเสพติด 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๕



หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

ขอ ๔ ในกรมวิทยาศาสตรการแพทย  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลัก 
ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงาน 
ข้ึนตรงตออธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๕ ในกรมวิทยาศาสตรการแพทย  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลัก 

ในการพัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทยเกี่ยวกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่   

และยานพาหนะของกรม 
(๔) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
(๕) ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของกรม   เผยแพรกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา 

และผลงานของกรม 
(๖) ซอมบํารุงเคร่ืองมือวิทยาศาสตรการแพทยและระบบสาธารณูปโภค 
(๗) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม 
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๖



หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

ขอ ๗ กองแผนงานและวิชาการ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําและประสานแผนงานและแผนปฏิบัติการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตาม

เปาหมาย  แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม  และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรม 

(๒) จัดระบบการสํารวจ  การจัดเก็บ  และการใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในสังกัด

และเปนศูนยขอมูลของกรม 

(๓) ติดตามและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือ 

และความรวมมือทางการแพทยและการสาธารณสุข  รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ไดรับมอบหมาย 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกรม 

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานหองสมุด 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ  ๘ - ๑๙  ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่  ๑ - ๑๒  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะหและใหบริการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ  สมุนไพร  และการชันสูตรโรค 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการดาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ  สมุนไพร  และการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย 

(๓) เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานผลิตภัณฑสุขภาพ  สมุนไพร  และการชันสูตรโรค 

(๔) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ  สนับสนุนดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการตรวจ

วิเคราะหและชันสูตรโรคแกหองปฏิบัติการเครือขาย  หองปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๐ สถาบันชีววัตถุ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ประกันคุณภาพและประเมินความเสี่ยงวัคซีน  ผลิตภัณฑเลือด  และชีววัตถุอื่น ๆ   

ที่ใชในประเทศเพื่อการควบคุม  ปองกันและรักษาโรคสําหรับมนุษย  ชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใชโดยตรง

กับรางกายมนุษย  ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดตอทางเลือด  และวัคซีนสัตว 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๗



หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๒) พัฒนาระบบและกําหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานวัคซีน 

และชีววัตถุที่ใชในการควบคุม  ปองกันและรักษาโรคสําหรับมนุษย  ชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่ใชโดยตรง

กับรางกายมนุษย  ชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดตอทางเลือด  และวัคซีนสัตว 

(๓) เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานชีววัตถุ 

(๔) ผลิตสารมาตรฐานของประเทศสําหรับการควบคุมคุณภาพชวีวัตถุ 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการ 

ดานชีววัตถุ 

(๖) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการและระบบควบคุมคุณภาพชีววัตถุ 

(๗) สนับสนุนดานวิชาการและถายทอดองคความรูเก่ียวกับวัคซีน  ผลิตภัณฑเลือดและ 

ชีววัตถุอื่น ๆ  ใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  รวมทั้งหองปฏิบัติการเครือขาย

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๑ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการ 

ดานสุขภาพ  ดานชันสูตรโรค  และดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทยและสาธารณสุข 

(๒) พัฒนาระบบและกําหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานสุขภาพ  

ดานชันสูตรโรค  และดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทยและสาธารณสุข 

(๓) เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานสุขภาพ  ดานชันสูตรโรค  และดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

ทางการแพทยและสาธารณสุข 

(๔) เปนศูนยขอมูลดานสุขภาพ  ดานชันสูตรโรค  และดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย

และสาธารณสุข 

(๕) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ   สนับสนุนดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 

ดานการชันสูตรโรคแกหองปฏิบัติการเครือขาย  หองปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน  รวมถึงการถายทอด

เทคโนโลยีดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทยและสาธารณสุข  เพื่อการผลิตผลิตภัณฑระดับ

อุตสาหกรรมอยางครบวงจร 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๘



หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๖) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยเชื้อโรคและพิษจากสัตว  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
และเปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๒ สถาบันวิจัยสมุนไพร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการ 

ดานสมุนไพร 
(๒) พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะหคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑจากสมุนไพร 
(๓) กําหนดมาตรฐานสมุนไพรและเภสัชตํารับ 
(๔) เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานสมุนไพร 
(๕) พัฒนาระบบฐานขอมูลและใหบริการขอมูลวิธีการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 
(๖) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ   สนับสนุนดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี 

ดานสมุนไพรแกหองปฏิบัติการเครือขาย  หองปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๒๓ สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบและกําหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห  และใหบริการตรวจวิเคราะห 

ทางหองปฏิบัติการดานอาหาร 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการ 

ดานอาหาร 
(๓) เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานการตรวจสอบและรับรองคุณภาพและความปลอดภัย 

ของอาหาร 
(๔) พัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานของกระบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล 
(๕)  พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ  สนับสนุนดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการตรวจ

วิเคราะหแกหองปฏิบัติการเครือขาย  หองปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๙



หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

ขอ ๒๔ สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนาระบบและกําหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห  และใหบริการตรวจวิเคราะห 

ทางหองปฏิบัติการดานเครื่องสําอางและวัตถุอันตรายใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานเครื่องสําอางและวัตถุ

อันตรายทางสาธารณสุข  เพื่อประเมินความเสี่ยงและแจงเตือนภัยสุขภาพ  ควบคุมคุณภาพและประเมิน

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑใหเปนไปตามกฎหมายหรือขอกําหนดของประเทศ  หรือขอกําหนด  

ขอตกลงหรือกฎเกณฑระหวางประเทศ 

(๓) เปนหองปฏิบัติการอางอิงของประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 

(๔) พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต  ตามหลักเกณฑการผลิตที่ดี 

ดานเครื่องสําอาง  และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข  ตามกฎหมายหรือขอกําหนดของประเทศ   

หรือขอกําหนด  ขอตกลงหรือกฎเกณฑระหวางประเทศ 

(๕) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ  สนับสนุนดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการตรวจ

วิเคราะหใหแกหองปฏิบัติการเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๖) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของหองปฏิบัติการเครือขายในประเทศ  และในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยการสนับสนุนโปรแกรมการทดสอบความชํานาญและสนับสนุนวัสดุ

อางอิง 

(๗) เปนศูนยประสานงานวิชาการและศูนยฝกอบรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมายทั้งในระดับประเทศ  และภูมิภาคอาเซียน   

ขอ ๒๕ สํานักรังสีและเคร่ืองมือแพทย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนาระบบและกําหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดานรังสี 

และเคร่ืองมือแพทยใหเปนไปตามกฎหมาย  และมาตรฐานสากล 

(๒) ตรวจวิเคราะหและประเมินคุณภาพความปลอดภัยของเครื่องกําเนิดรังสีที่ใชในทาง

การแพทยและสาธารณสุข 

(๓) ตรวจวิเคราะหเพื่อควบคุมปริมาณรังสีที่คนไขไดรับระหวางการวินิจฉัยโรคจากเครื่อง

กําเนิดรังสีที่ใชในทางการแพทย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๑๐



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๔) ตรวจวิ เ คราะห   และประเมินปริมาณรังสีประจํ าบุคคลเพื่ อความปลอดภัย 
ของผูปฏิบัติงานดานรังสี  และติดตามใหคําแนะนําในการแกไขการไดรับรังสีในปริมาณสูง 

(๕) ประเมินความเสี่ยงการไดรับรังสีใหแกประชาชนและผูใชบริการดานรังสี 
(๖) เปนหองปฏิบัติการทางมาตรวิทยาดานรังสี   เค ร่ืองมือแพทย   และเครื่องมือ

หองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข 
(๗) เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานรังสีและเคร่ืองมือแพทยของประเทศ   
(๘) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ  สนับสนุนดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการตรวจ

วิเคราะหแกหองปฏิบัติการเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๙) พัฒนาศักยภาพในการเปนหองปฏิบัติการอางอิงระดับชาติดานการตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองกําเนิดรังสีที่ใชในทางการแพทย  และดานรังสีประจําบุคคล 
(๑๐) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๒๖ สํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ  และประเมิน

คุณภาพการทดสอบความชํานาญหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข 
(๒) ติดตาม  ตรวจสอบระบบคุณภาพ  และใหการรับรองหองปฏิบัติการดานการแพทย 

และสาธารณสุข 
(๓) เปนศูนยขอมูลดานคุณภาพและมาตรฐานหองปฏิบัติการดานการแพทยและสาธารณสุข 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๒๗ สํานักยาและวัตถุเสพติด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบและกําหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะหและการใหบริการตรวจวิเคราะห

ทางหองปฏิบัติการดานยาและวัตถุเสพติด 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการ 

ดานยาและวัตถุเสพติด 
(๓) พัฒนาการจัดทําตํารายาของประเทศ  เพื่อกําหนดมาตรฐานของเภสัชตํารับ 
(๔) เปนหองปฏิบัติการอางอิงดานยาและวัตถุเสพติด 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๑๑



หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๕) พัฒนาคุณภาพหองปฏิบัติการ  สนับสนุนดานวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีการตรวจ
วิเคราะหแกหองปฏิบัติการเครือขาย  หองปฏิบัติการภาครัฐและภาคเอกชน 

(๖) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยเชื้อโรคและพิษจากสัตว  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วิทยา  แกวภราดัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๑๒



หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน 

ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ 

ที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาที่ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๑๓



หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจในการสงเสริมใหประชาชน 

มีสุขภาพดี  โดยมีการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการ

สงเสริมสุขภาพ  การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ  และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการ 

มีสุขภาพดี  รวมทั้งการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  เพื่อมุงเนนใหประชาชนมีความรูและทักษะ 

ในการดูแลตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนใหหนวยงานสวนภูมิภาค  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีสวนรวมในการสงเสริม

สุขภาพและจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพดีถวนหนา  โดยมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดและพัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนงานหลักดานการสงเสริมสุขภาพ 

และการอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๑๔



หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๒) ศึกษา   วิ จัย   และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการบริการสงเสริมสุขภาพ   
การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ  และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม  รวมทั้งการประเมินผลกระทบ 
ตอสุขภาพ 

(๓) กําหนดและพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐาน  และกฎเกณฑ  รวมทั้งการรับรองมาตรฐาน 
การบริการสงเสริมสุขภาพ  และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม   

(๔) พัฒนาระบบและกลไกเครือขายในการเฝาระวังสถานะทางสุขภาพ  พฤติกรรมสุขภาพ  
และสภาพแวดลอม  รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระดับชาติ  ระดับ
ทองถิ่น  ระดับโครงการหรือกิจกรรม 

(๕) พัฒนาระบบ  กลไก  และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม   

(๖) ถายทอด  และพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ  
การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ  การอนามัยส่ิงแวดลอม  และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
แกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคี  เครือขาย  และชุมชน 

(๗) ประสานงาน  รวมมือ  สนับสนุน  และติดตามนิเทศงานหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคี  เครือขาย  รวมทั้งการประสานงานระหวางประเทศ  ในงานดาน 
การสงเสริมสุขภาพ  การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ  การอนามัยส่ิงแวดลอม  และการประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ 

(๘) สรางกระแสสังคม  และรณรงคเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีการสงเสริมสุขภาพ  
การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ  การอนามัยส่ิงแวดลอม  และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
ในสังคม 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมอนามัย  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการเจาหนาที่ 
(๓) กองคลัง 
(๔) กองแผนงาน 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๑๕



หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๕) กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

(๖) กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

(๗) - (๑๘)  ศูนยอนามัยที่  ๑ - ๑๒ 

(๑๙) สํานักทันตสาธารณสุข 

(๒๐) สํานักโภชนาการ 

(๒๑) สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

(๒๒) สํานักสงเสริมสุขภาพ 

(๒๓) สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

(๒๔) สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม   

ขอ ๔ ในกรมอนามัย  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี 

กรมอนามัย  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๕ ในกรมอนามัย  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการ

บริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมอนามัย  

โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๑๖



หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของกรม   เผยแพรกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา   

และผลงานของกรม 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 
(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๗ กองการเจาหนาที่  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๘ กองคลัง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๙ กองแผนงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําและประสานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์

เปนไปตามเปาหมาย   แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรม   

(๒) จัดระบบการสํารวจ  การจัดเก็บและการใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในสังกัด 
และเปนศูนยขอมูลของกรม 

(๓) ติดตามและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือ 
และความรวมมือทางดานการแพทยและสาธารณสุข  รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๑๗



หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

ขอ ๑๐ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและประยุกต  องคความรูและเทคโนโลยีดานการประเมินผลกระทบ

ตอสุขภาพและการเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

(๒) พัฒนาระบบ  กลไก  และรูปแบบการดําเนินการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ   

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ  รวมทั้งพัฒนาระบบ

และรูปแบบการเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

(๓) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  ใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะ  ประสาน

ความรวมมือกับภาคี  เครือขายภาครัฐ  เอกชน  องคกรปกครองทองถิ่น  ในการประเมินผลกระทบ 

ตอสุขภาพและการเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม  รวมทั้งพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ   

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๑ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและประยุกตองคความรู  เทคโนโลยี  และรูปแบบการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

(๒) พัฒนาและจัดทําเกณฑมาตรฐานดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

(๓) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  สงเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตาม

มาตรฐานดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

(๔) พัฒนาระบบการเฝาระวังและการติดตามประเมินผลดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ของประชาชน 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๒ - ๒๓  ศูนยอนามัยที่  ๑ - ๑๒  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและบริการวิชาการเพื่อประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยี 

ดานการบริการสงเสริมสุขภาพ  การจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม  และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

ในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น   

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๑๘



หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๒) สนับสนุนการ ดํา เนินการเฝ าระวังสถานะสุขภาพ   พฤติกรรมสุขภาพ   และ

สภาพแวดลอมเพื่อสุขภาพ  ในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๓) เสริมสรางศักยภาพ  ขีดความสามารถและความเขมแข็ง  ใหแกหนวยงานสวนภูมิภาค  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และภาคี  เครือขายที่เก่ียวของทุกระดับในการสงเสริมสุขภาพ  การจัดการ

อนามัยส่ิงแวดลอมและการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน 

และกฎหมาย 

(๔) รณรงค   เผยแพรความรูและเทคโนโลยีดานบริการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

ส่ิงแวดลอมแกเครือขายประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๕) สนับสนุนและกํากับคุณภาพการรับรองมาตรฐานดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

ส่ิงแวดลอมของหนวยงานสวนภูมิภาค  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๖) ประสานงาน  รวมมือ  สนับสนุน  และติดตามนิเทศงานหนวยงานสวนภูมิภาค  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ภาคเอกชน  ภาคี  เครือขาย  ในงานดานการสงเสริมสุขภาพ  การจัดการปจจัย

เส่ียงตอสุขภาพ  การอนามัยส่ิงแวดลอม  และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๔ สํานักทันตสาธารณสุข  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนงานหลัก  รวมทั้งสนับสนุนการจัดทําแผนกําลังคน

ดานทันตสาธารณสุขของประเทศ 

(๒) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและประยุกตองคความรู  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางดาน 

ทันตสาธารณสขุ 

(๓) พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน  รูปแบบ  และหลักเกณฑการปฏิบัติดานทันตสาธารณสุข  

รวมทั้งพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ  ระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรดาน 

ทันตสุขภาพในระดับประเทศ  เพื่อตอบสนองพระราชดําริและคุมครองประชาชนใหเขาถึงบริการ 

ที่จําเปนทางทันตสุขภาพอยางมีคุณภาพและเปนธรรม 

(๔) พัฒนาระบบ   กลไก   และเค รือข ายการ เฝ าระวังและระบบสารสนเทศดาน 

ทันตสาธารณสุข  ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอทันตสุขภาพ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๑๙



หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ทันตสาธารณสุขของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคีเครือขาย 
และชุมชน 

(๖) สรางกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อใหประชาชนตระหนักและสามารถดูแล 
ทันตสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม 

(๗) ประสานความรวมมือ  ติดตามและประเมินผล  เพื่อการแกไขปญหาดานทันตสุขภาพ  
กับหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานทันตสาธารณสุข 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย    

ขอ ๒๕ สํานักโภชนาการ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนงานหลักดานโภชนาการของประเทศ 
(๒) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและประยุกตองคความรู  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางดานโภชนาการ 
(๓) พัฒนาและจัดทําเกณฑมาตรฐาน  เคร่ืองมือ  และตัวชี้วัดดานโภชนาการ  รวมทั้งระบบ

การรับรองมาตรฐาน   เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ   

(๔) พัฒนาระบบ  กลไกและเครือขายการเฝาระวังและระบบสารสนเทศทางโภชนาการ 
ของประเทศ  เพื่อพัฒนาเปนศูนยการจัดการองคความรูดานโภชนาการ 

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานโภชนาการ  กับหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคีเครือขาย 
และชุมชน 

(๖) ประสานความรวมมือ  ติดตามและประเมินผล  เพื่อการแกไขปญหาดานโภชนาการ   
กับหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานโภชนาการ   

(๗) สรางกระแสสังคม  รณรงค  เผยแพร  สงเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารในระดับ
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมใหมีคุณคาทางโภชนาการ  รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมสุขภาพ 
ดานโภชนาการใหกับประชาชน 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๒๐



หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๖ สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนงานหลักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ําของประเทศ 
(๒) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและประยุกตองคความรูและเทคโนโลยีงานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
(๓) พัฒนาและจัดทําเกณฑมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ําบริโภคของประเทศ   

และระบบการรับรองมาตรฐาน  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๔) พัฒนา   ระบบ   กลไกและเครือขายการเฝาระวัง   และระบบขอมูลสารสนเทศ 
ดานสุขาภิบาลอาหารและน้ําบริโภคของประเทศ 

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานสุขาภิบาลอาหารและน้ําแกหนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ภาคีเครือขายและชุมชน 

(๖) สรางกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ํา 
ของประชาชนที่ถูกตอง  และสามารถปองกันตนเองไดอยางเหมาะสม 

(๗) ประสานความรวมมือ   ติดตามและประเมินผล   ดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํ า 
ของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๗ สํานักสงเสริมสุขภาพ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนงานหลักงานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

ของประเทศ 
(๒) ศึกษา  วิ จัย   พัฒนา   และประยุกตองคความรู   เทคโนโลยีการสงเสริมสุขภาพ 

และการจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพตามกลุมวัย 
(๓) พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน  กฎเกณฑ  รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการบริการ

สงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย   

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๒๑



หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๔) พัฒนา  ระบบ  กลไกและเครือขายการเฝาระวัง  และระบบขอมูลสารสนเทศดานการ

สงเสริมสุขภาพตามกลุมวัยของประเทศ   

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

สงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย   แกหนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ภาคีเครือขาย  และชุมชน 

(๖) สรางกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมดานพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย  

(๗) ประสานความรวมมือ  ติดตามและประเมินผล  ดานการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

ของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๘ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนงานหลักดานอนามัยการเจริญพันธุของประเทศ 

(๒) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและประยุกตองคความรูและเทคโนโลยีงานอนามัยการเจริญพันธุ 

(๓) พัฒนาและผลักดันกฎหมายดานอนามัยการเจริญพันธุ  รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดการ

บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) พัฒนาระบบ  กลไกและเครือขายการเฝาระวังและระบบสารสนเทศดานสถานะทาง

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวของกับอนามัยการเจริญพันธุที่สงผลกระทบตอสุขภาพและสังคม 

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ดานอนามัยการเจริญพันธุแกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคีเครือขาย  

และชุมชน 

(๖) ประสานความรวมมือ  ติดตามและประเมินผล  เพื่อการแกไขปญหาดานอนามัย 

การเจริญพันธุของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งพัฒนาความ

รวมมือระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานอนามัยการเจริญพันธุ 

(๗) สรางกระแสสังคมและรณรงคเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีดานอนามัยการเจริญพันธุ  

เพื่อใหประชาชนตระหนักในสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๒๒



หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๙ สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนงานหลักดานการอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ 
(๒) ศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และประยุกตองคความรู  เทคโนโลยีการอนามัยส่ิงแวดลอม   
(๓) พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน  กฎเกณฑ  รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการอนามัย

ส่ิงแวดลอม  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานให เปนไปตามกฎหมายวาดวย 
การสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๔) พัฒนาระบบ  กลไกและเครือขายการเฝาระวัง  และระบบขอมูลสารสนเทศดาน 
การอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ   

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานการอนามัยส่ิงแวดลอม  แกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ภาคีเครือขายและชุมชน 

(๖) สรางกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมดานอนามัยส่ิงแวดลอม  
(๗) ประสานความรวมมือ   ติดตามและประเมินผล   ดานการอนามัย ส่ิงแวดลอม   

ของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานการอนามัยส่ิงแวดลอม   

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
วิทยา  แกวภราดัย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๒๓



หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่ เปล่ียนแปลงไป   อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ี 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๒๔



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์์  และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ  ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร 
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) กําหนดนโยบาย  เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  เพื่อให้สอดคล้องตาม
แนวทางพระราชดําริ  นโยบายรัฐบาล  สภาพปัญหาของพื้นที่  สถานการณ์ของประเทศ  และขับเคลื่อนนโยบาย
ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่าง
องค์กรที่เก่ียวข้อง  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการสาธารณสุขในภาวะปกติ  ฉุกเฉิน  วิกฤติ   
การคุ้มครองผู้บริโภค  และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน 

(๓) จัดสรรและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรของกระทรวง  เพื่อให้เกิดการประหยัด  
คุ้มค่า  และสมประโยชน์ 

(๔) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการ   
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๒๕



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

(๕) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
(๖) พัฒนาระบบการเงินการคลัง  และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
(๗) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สารนิเทศและการส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์  เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
(๘) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(๙) ดําเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่เก่ียวกับการแพทย์และการสาธารณสุข 

ให้ทันสมัยและเหมาะสมย่ิงขึ้น 
(๑๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่องค์กรภาครัฐ  
ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ดังต่อไปนี้   
ก. ราชการบริหารส่วนกลาง   
 (๑) กองกลาง 
 (๒) กองกฎหมาย 
 (๓) กองการต่างประเทศ 
 (๔) กองการพยาบาล 
 (๕) กองตรวจราชการ 
 (๖) กองบริหารการคลัง 
 (๗) กองบริหารการสาธารณสุข 
 (๘) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
 (๙) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 (๑๐) กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ 
 (๑๑) กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 (๑๒) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (๑๓) สถาบันพระบรมราชชนก 
ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 (๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 (๒) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๒๖



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  

(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคล่ือนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้   

(๑) เสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๒๗



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ
ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อปลัดกระทรวงและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ กองกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  งานห้องสมุด  และ 

งานเลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง  รวมทั้งงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่าง ๆ  
ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  และ 
การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กระทรวง  

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวง  
(๕) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง  
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองกฎหมาย  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  งานคดีอื่น ๆ  การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง  และการให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในกระทรวง

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
(๔) ดําเนินการป้องกัน  แก้ไข  และระงับข้อพิพาททางการแพทย์และการสาธารณสุข  

รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเยียวยาผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๒๘



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

(๕) ติดตาม  ตรวจสอบ  และกํากับดูแลการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงและเป็น
ศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ  

รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศและสุขภาพโลก 
(๒) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานอื่น 

ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองการพยาบาล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล  และระบบบริการพยาบาล 
(๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล 

ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการพยาบาล  รวมทั้งกําหนดกลไก

และรูปแบบการปฏิบัติงานท้ังด้านการบริหาร  บริการ  และวิชาการ  ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ   
ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล   
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองตรวจราชการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 
(๒) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  เพื่อให้

เป็นไปตามแผนงานโครงการและสอดคล้องกับกฎ  ระเบียบ  และขั้นตอนที่กําหนด 
(๓) ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากร  โดยให้มีการจัดสรร  การเกลี่ยและประสานระหว่าง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้เกิดความประหยัด  คุ้มค่า  และสมประโยชน์  ในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของส่วนราชการในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๒๙



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

ข้อ ๑๒ กองบริหารการคลัง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
(๒) ดําเนินการด้านบริหารการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  แก้ไขปัญหา  และเสนอความเห็นด้านการเงิน  การคลัง   

การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองบริหารการสาธารณสุข  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ  

ระบบบริการเฉพาะ  และระบบสนับสนุนบริการ 
(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ระบบบริการเฉพาะ  และระบบ

สนับสนุนบริการ  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
(๓) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
(๔) ส่งเสริม  พัฒนารูปแบบ  และกลไกเก่ียวกับระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและ

เหมาะสมกับสถานการณ์  
(๕) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับหน่วยงาน 

ที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน  ท้องถิ่น  กรุงเทพมหานคร  และ
ภาคเอกชน   

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  การอุทธรณ์  

การร้องทุกข์ของข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข   
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่เก่ียวข้องกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   

(๓) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๓๐



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

ข้อ ๑๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําข้อมูลและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ  รวมทั้งวิจัย

และพัฒนาองค์ความรู้ที่จําเป็นสําหรับการกําหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(๒) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับประเทศและมิติระหว่าง

ประเทศ  รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๓) กําหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์  

รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๔) วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง

และกระทรวง 
(๕) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานการดําเนินการ 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๖) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๗) สนับสนุนการดําเนินงานเขตสุขภาพ  ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ 
(๘) ประสานงานและดําเนินการเก่ียวกับแผนงาน  โครงการริเร่ิมและโครงการพิเศษของ

สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย  ยุทธศาสตร์  ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงิน 

การคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ  ที่มีประสิทธิภาพ  เพียงพอ  ยั่งยืน  และเป็นธรรม   
(๒) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  และสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่จําเป็นและคุ้มค่า   

ให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ  ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย 
(๓) พัฒนากลไกการขับเคลื่อน  กํากับ  ติดตาม  และการดําเนินการตามนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ  ระบบการเงินการคลังสุขภาพ  และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ 
(๔) บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว  แรงงานต่างด้าว  บุคคลที่มีปัญหาสถานะ

และสิทธิ  และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ 
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ  
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ 
(๗) พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพของประเทศ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๓๑



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

ข้อ ๑๗ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ 
(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในทุกระดับ  ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานท้ังส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

(๓) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  รับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  และจัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข  รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
ในระดับต่าง ๆ 

(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ 
สาธารณภัย  ทั้งระยะก่อนเกิดภัย  ระหว่างเกิดภัย  และหลังเกิดภัย   

(๕) พัฒนาและบริหารจัดการระบบสื่อสารสั่งการ  และเป็นศูนย์ประสานการเชื่อมโยงของ
หน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และภาคีเครือข่ายที่ เ ก่ียวข้อง   
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย 

(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  องค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ  
บริการ  และวิชาการ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท  แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ 

(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา  หรือ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

(๓) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๓๒



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

ข้อ ๑๙ สถาบันพระบรมราชชนก  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนา

กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ  ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ

ความต้องการด้านกําลังคนของกระทรวง 
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนากําลังคน 
(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ 
(๖) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพ

แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด  
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่จังหวัด  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเก่ียวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ  
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข   

ในเขตพื้นที่อําเภอ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อําเภอ   
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๓๓



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ  งานสุขศึกษา  และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ 
ในเขตพื้นที่อําเภอ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๓๔



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๓๕



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๒ ให้กรมสุขภาพจิต  มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและบริการ 

ด้านสุขภาพจิต  โดยมีการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  ดําเนินการ
ส่งเสริม  ป้องกัน  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิต  เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนัก
และสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนได้  รวมท้ังสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต 
ที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  และเป็นธรรม  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการและพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) จัดทําและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  

บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิตของประชาชน 
(๔) กําหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการส่งเสริม  ป้องกัน  บําบัดรักษา  และฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านสุขภาพจิตของประชาชน 
(๕) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตให้แก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน  และประชาชน  ตลอดจนประเมินการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม   
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า 

(๖) พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๓๖



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และเป็นธรรม 

(๘) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตที่มีปัญหารุนแรง  ยุ่งยาก  และ
ซับซ้อน 

(๙) จัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 

(๑๐) ส่งเสริม  ป้องกัน  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสารเสพติดที่มีโรคจิตเวชร่วม 
(๑๑) ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิตกับองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองบริหารการคลัง 
(๓) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๔) กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
(๕) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๖) กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 
(๗) โรงพยาบาลศรีธัญญา 
(๘) - (๑๙)  ศูนย์สุขภาพจิตที่  ๑ - ๑๒ 
(๒๐) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
(๒๑) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
(๒๒) สถาบันราชานุกูล 
ข้อ ๔ ในกรมสุขภาพจิต  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมสุขภาพจิต  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหาร

ของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๓๗



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  และงานเลขานุการของกรม  

รวมทั้งงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่าง ๆ  ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 
(๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  และ

ผลงานของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และงานสวัสดิการของกรม  รวมทั้ง 

การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กรม 
(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
(๒) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และมาตรฐานการดําเนินงาน

ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและ
จิตเวชของประชาชน 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๓๘



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

(๒) จัดทําข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของ
ประเทศ 

(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ 
จิตเวชที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  และครอบคลุมในระดับพื้นที่เขตสุขภาพและเครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ   
ทั้งในภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 

(๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ  ที่เป็นกลไกด้านการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 

(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
(๖) กํากับ  นิเทศ  และให้คําแนะนําทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ

จิตเวชให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ  รวมท้ังพัฒนา

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
(๒) จัดทําและพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของกระทรวง 
(๓) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศ 
(๔) จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตของประเทศ  โดยบูรณาการ 

ให้เป็นระบบเดียว 
(๕) วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณ  และจัดสรรงบประมาณของกรม 
(๖) ประสานนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การเงิน  การคลัง  งบประมาณ  และ

ทรัพยากรในการดําเนินงานสุขภาพจิต 
(๗) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานการดําเนินการ 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิต 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต  พัฒนากฎหมาย   

ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย  และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายบรรดา 
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม 

(๙) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายอื่นที่ เก่ียวข้อง  ข้อกําหนด  อนุสัญญา  หรือข้อตกลง 
ระหว่างประเทศเก่ียวกับสุขภาพจิต 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๓๙



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และมาตรฐานการดําเนินงาน

ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต
ของประชาชนในทุกกลุ่มวัย 

(๒) จัดทําข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตของประเทศ 

(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  และครอบคลุมทุกกลุ่มวัยในระดับพื้นที่เขตสุขภาพและเครือข่าย 
ทางสังคมอื่น ๆ  ทั้งในภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 

(๔) พัฒนาระบบความรู้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม  
(๕) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ  ที่เป็นกลไกในการส่งเสริมสุขภาพจิต

และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
(๗) กํากับ  นิเทศ  และให้คําแนะนําทางวิชาการด้านการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและ

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ โรงพยาบาลศรีธัญญา  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนาเก่ียวกับมาตรฐานของงาน  องค์ความรู้  และ

เทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 
(๒) ส่งเสริม  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางจิตเวชแก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง  

ยุ่งยาก  หรือซับซ้อน  เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 
(๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทางจิตเวชแก่บคุลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๔๐



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ข้อ ๑๓ ศูนย์สุขภาพจิตที่  ๑ - ๑๒  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(๒) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต 
(๓) เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 
(๔) นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนาเก่ียวกับมาตรฐานของงาน  องค์ความรู้  และ

เทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ 
(๒) ส่งเสริม  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์

แก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง  

ยุ่งยาก  หรือซับซ้อน  เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ 
(๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์แก่บุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนาเก่ียวกับมาตรฐานของงาน  องค์ความรู้  และ

เทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ 
(๒) ส่งเสริม  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านประสาท 

จิตเวชศาสตร์แก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง  

ยุ่งยาก  หรือซับซ้อน  เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ 
(๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ 

แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๔๑



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

ข้อ ๑๖ สถาบันราชานุกูล  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนาเก่ียวกับมาตรฐานของงาน  องค์ความรู้และ

เทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
(๒) ส่งเสริม  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่อง

ทางสติปัญญาแก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยซึ่งมีภาวะบกพร่อง 

ทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
(๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๔๒



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอํานาจของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่ เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอํานาจ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๔๓



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  2561 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข   
มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   
โดยส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย  การจัดระบบความรู้  พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร   
คุ้มครอง  อนุรักษ์  และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย  พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เพื่อนําไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพ  ปลอดภัย  และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) กําหนดทิศทาง  เป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกของประเทศ  

(๓) ศึกษา  วิจัย  วิเคราะห์  และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย  การแพทย์
พื้นบ้านไทย  การแพทย์ทางเลือก  และสมุนไพร  เพื่อการอนุรักษ์  คุ้มครอง  และการนําไปใช้ประโยชน์ 

(๔) กําหนด  พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  กลไกการรับรองมาตรฐาน  คุณภาพบริการ  บุคลากร  
เทคโนโลยี  ผลิตภัณฑ์  และให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๔๔



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

(๕) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  ถ่ายทอดองค์ความรู้  และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย  
การแพทย์พื้นบ้านไทย  การแพทย์ทางเลือก  และสมุนไพร 

(๖) รวบรวม  อนุรักษ์  เฝ้าระวัง  คุ้มครอง  และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
การแพทย์พื้นบ้านไทย  และสมุนไพร 

(๗) ประสานการดําเนินงาน  และพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทย  การแพทย์
พื้นบ้านไทย  การแพทย์แผนจีน  และการแพทย์ทางเลือกอื่น  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๘) สนับสนุน  กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล  รวมท้ังประสานการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(๙) กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  และสนับสนุน  การใช้ประโยชน์จากการแพทย์แผนไทย  
การแพทย์พื้นบ้านไทย  การแพทย์ทางเลือก  และสมุนไพร 

(๑๐) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก   

(๑๑) พัฒนารูปแบบ  ส่งเสริม  และสนับสนุน  เก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ  และการบริการ 
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรม  หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้้แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์์ทางเลือก  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองการแพทย์ทางเลือก 
(๓) กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
(๔) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
(๕) กองวิชาการและแผนงาน 
(๖) สถาบันการแพทย์แผนไทย 
ข้อ ๔ ในกรมการแพทย์์แผนไทยและการแพทย์์ทางเลือก  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน 

เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้  

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  

เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๔๕



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปและงานสารบรรณของกรม  
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านอํานวยการ  งานเลขานุการ  และการประสานราชการของกรม   
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับด้านการเงิน  การบัญชี  และงบประมาณของกรม  
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานพัสดุ  อาคารสถานท่ี  ยานพาหนะ  และระบบสาธารณูปโภคของกรม 
(๕) จัดระบบและดําเนินการบริหารงานบุคคลของกรม  
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริม 

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม   
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้งการดําเนินมาตรการ

ทางปกครอง  และการระงับข้อพิพาท 
(๙) พัฒนากฎหมาย  รวมถึงการปรับปรุง  แก้ไข  ตรวจ  และยกร่างกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ประกาศ  และคําสั่งต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายของกรม  ตลอดจนการให้คําปรึกษาและ
ความเห็นทางกฎหมาย   

(๑๐) รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย  
รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย  การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  รวมถึงกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

(๑๑) ดําเนินการทางวินัย  ความรับผิดทางละเมิด  การอุทธรณ์  การร้องทุกข์  และการคุ้มครอง
จริยธรรมของกรม   

(๑๒) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดของกรม  
(๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองการแพทย์ทางเลือก  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาองค์ความรู้  และคัดกรองศาสตร์การแพทย์แผนจีนและ

การแพทย์ทางเลือกอื่น  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง   

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๔๖



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น 
ที่เหมาะสม  

(๓) กําหนด  พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค   
ด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น  

(๔) พัฒนารูปแบบ  ส่งเสริม  และสนับสนุนให้มีบริการการแพทย์แผนจีนและการแพทย์
ทางเลือกอื่นผสมผสานในระบบสุขภาพ 

(๕) กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการแพทย์แผนจีนและ
การแพทย์ทางเลือกอื่น 

(๖) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย   

มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รวบรวม  อนุรักษ์  เฝ้าระวัง  คุ้มครอง  และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้านไทย  สมุนไพร  และถิ่นกําเนิดสมุนไพร  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาองค์ความรู้  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้านไทย  และถิ่นกําเนิดของสมุนไพร  

(๓) พัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด  พัฒนาศักยภาพ   
และรับรองสถานภาพหมอพ้ืนบ้าน  รวมทั้งการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

(๔) ดําเนินการเฝ้าระวัง  พิทักษ์สิทธิ  และการบริหารจัดการกลไกการเข้าถึง  และแบ่งปัน
ผลประโยชน์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ทรัพย์สินทางปัญญา  มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   
และทรัพยากรพันธุกรรมที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ   

(๕) รับผิดชอบงานเลขานุการและงานวิชาการของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและคณะอนุกรรมการอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

(๖) ประสานและสนับสนุนการดําเนินการด้านการแพทย์พื้นบ้านไทยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย   

(๗) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย  และการแพทย์พื้นบ้าน 
ของประเทศอื่น 

(๘) กํากับ  ดูแล  ส่งเสริม  และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านไทย   

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๔๗



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 9 กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตรวจสอบ  และพัฒนายาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
(๒) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาเทคนิคกระบวนการสกัดสมุนไพร  รวมทั้งให้บริการผลิต 

สารสกัดจากสมุนไพร  ยาแผนไทย  และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
(๓) พัฒนาต้นแบบด้านการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  รวมทั้ง

โรงงานผลิตยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาที่ดี 
(๔) พัฒนาระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จ  รวมทั้งให้คําปรึกษาในด้านการแปรรูปวัตถุดิบ   

การผลิตสารสกัดสมุนไพร  การผลิตยาแผนไทย  การรับรองคุณภาพ  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 10 กองวิชาการและแผนงาน  มีหนา้ที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการพัฒนาวิชาการ  การจัดการความรู้  และจัดระบบคลังความรู้ด้านการแพทย์

แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้านไทย  การแพทย์ทางเลือก  และสมุนไพร   
(๒) แปลงนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงด้านการแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้านไทย  

การแพทย์ทางเลือก  และสมุนไพร  ไปสู่การปฏิบัติ  และจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ   
แผนงบประมาณ  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   

(๓) เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและวิชาการด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  และสมุนไพร   

(๔) กําหนดทิศทาง  ประสานความร่วมมือเครือข่ายการผลิต  พัฒนามาตรฐานการผลิต   
และพัฒนากําลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพ  

(๕) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ให้กับบุคลากรในระบบสุขภาพ  

(๖) ดําเนินการสื่อสาร  เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์  เก่ียวกับการแพทย์แผนไทย  
การแพทย์พื้นบ้านไทย  การแพทย์ทางเลือก  และสมุนไพร  หรือผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

(๗) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการและแผนงานกับภาคีเครือข่าย  
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๔๘



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

ข้อ 11 สถาบันการแพทย์แผนไทย  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชกรรมแผนไทย  ผดุงครรภ์   

แผนไทย  เภสัชกรรมแผนไทย  การนวดไทย  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
(๒) กําหนด  พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน  กลไกการรับรองมาตรฐาน  คุณภาพการบริการ  

และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทย  
(๓) สนับสนุน  ส่งเสริม  ศึกษา  และพัฒนาการวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทย   

และสมุนไพรให้เป็นระบบตามหลักมาตรฐานสากล  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการวิจัย 
ทางการแพทย์ดั้งเดิมระดับชาติและระดับนานาชาติ   

(๔) พัฒนารูปแบบ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้ มีบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ  

(๕) ประสาน  สนับสนุน  และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนไทย 
กับหน่วยงานการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศอื่นและหน่วยงานระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  

(๖) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และประชาชน   

(๗) พัฒนามาตรฐานตํารับยาแผนไทย  และให้การสนับสนุนกระบวนการในการข้ึนทะเบียน
ตํารับยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น  

(๘) กํากับ  ดูแล  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านเวชกรรมแผนไทย  
ผดุงครรภ์แผนไทย  เภสัชกรรมแผนไทย  การนวดไทย  และอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทย  
และสมุนไพร 

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๔๙



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๑๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอํานาจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ  
ตามหน้าที่และอํานาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๕๐



กฎกระทรวง 
แบ่งสว่นราชการกรมการแพทย์  

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๒ ให้กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ  

ด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย  โดยมีการศึกษา  วิจัย  พัฒนา 
และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม  การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ  
การปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ  ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน  
หรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างได้มาตรฐานเพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจ  โดยมีหน้าที่ 
และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
และการแพทย์เฉพาะทาง  เป็นศูนย์อ้างอิงทางการแพทย์  รวมทั้งด าเนินการและประสานงาน  
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว 

(๒) ก าหนด  รับรอง  และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ 
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์และการแพทย์ เฉพาะทาง 

แก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๔) ประเมินการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ของสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้เหมาะสม

และคุ้มค่า 
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(๕) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิเฉพาะโรคหรือเฉพาะทาง 
(๖) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๗) จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการแพทย์เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 

ระบบสุขภาพ 
(๘) พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองบริหารการคลัง 
(๓) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๔) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๕) กองวิชาการแพทย์ 
(๖) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
(๗) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  (วัดไร่ขิง) 
(๘) โรงพยาบาลราชวิถี 
(๙) โรงพยาบาลเลิดสิน 

(๑๐) โรงพยาบาลสงฆ์ 
(๑๑) สถาบันทันตกรรม 
(๑๒) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
(๑๓) สถาบันประสาทวิทยา 
(๑๔) สถาบันพยาธิวิทยา 
(๑๕) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
(๑๖) สถาบันโรคทรวงอก 
(๑๗) สถาบันโรคผิวหนัง 
(๑๘) สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(๑๙) สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ 
(๒๐) สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
(๒๑) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
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ข้อ ๔ ในกรมการแพทย์  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
การด าเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมการแพทย์  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓)  ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๖ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม  เผยแพร่กิจกรรมความรู้  ความก้าวหน้า 

และผลงานของกรม 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายทางการแพทย์  พัฒนากฎหมายทางการแพทย์ 

ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกฎหมายทางการแพทย์  และการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายทางการแพทย์  รวมทั้งประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

(๖) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๗ กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ ๘ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท า  และพัฒนาแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท า  และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรม 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรม

และแก้ไขปัญหาความขาดแคลนของบุคลากร 
(๔) ด าเนินการจัดระบบงานและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๕) พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบสมรรถนะ 
(๖) ประสานนโยบายและแผนงาน  ตลอดจนสนับสนุน  ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม 

และประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
(๗) รับผิดชอบการจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรของกรม 
(๘) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของกรม  รวมทั้ง

รับผิดชอบกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของกรม 
(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและ 

ทางอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท า  และพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ทางการแพทย์ระดับประเทศ  

รวมทั้งพัฒนาระบบกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
(๒) จัดท าและพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ชาติ 
(๓) วิเคราะห์  จัดท าค าของบประมาณ  และจัดสรรงบประมาณของกรม  รวมทั้งศึกษา 

วิเคราะห์  จัดท า  และพัฒนาแผนงบประมาณและเงินบ ารุง  และบริหารระบบงบประมาณให้สอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดท า  และพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ขอ้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน  รวมทั้งผลักดันการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม
สู่การปฏิบัติ 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์
ของประเทศ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ ๑๐ กองวิชาการแพทย์  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการแพทย์ให้สอดคล้อง 

กับบทบาทและภารกิจของกรม 
(๒) ศึกษา  วิ เคราะห์   วิจัย  และพัฒนาวิชาการแพทย์  มาตรฐานทางการแพทย์ 

และนวัตกรรมทางการแพทย์  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระดับประเทศ 
(๓) พัฒนาระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับ 

ระบบสุขภาพของประเทศ 
(๔) นิเทศ  ติดตาม  และร่วมมือกบัหนว่ยงานอืน่ที่เกีย่วขอ้งกับการประเมินผลระบบการแพทย์

และพัฒนาระบบข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับประเทศ 
(๕) พัฒนาความร่วมมือทางการแพทย์ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๑ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง

สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ   โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์

และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้าน 

อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแก่แพทย์และบุคลากร 
ทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๒ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  (วัดไร่ขิง)  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง

สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านจักษุวิทยา 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง  ๆ  โดยเฉพาะ  

ด้านจักษุวิทยาแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิสาขาต่าง  ๆ  โดยเฉพาะ 

ด้านจักษุวิทยา 

้หนา   ๕
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(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านจักษุวิทยาแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพ 
ในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติง านของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๓ โรงพยาบาลราชวิถี  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง

สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านโสต  ศอ  นาสิก 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 

ด้านโสต  ศอ  นาสิก  แก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเ พ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะ 

ด้านโสต  ศอ  นาสิก 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านโสต  ศอ  นาสิก  แก่แพทย์และบุคลากร  
ทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๔ โรงพยาบาลเลิดสิน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง

สาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ  โดยเฉพาะ  

โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูกแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยสาขาต่าง ๆ  ในระดับตติยภูมิโดยเฉพาะ 

โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์สาขาต่าง  ๆ  ในระดับตติยภูมิ  โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูกแก่แพทย์และ
บุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๕ โรงพยาบาลสงฆ์  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ

ในกลุ่มพระภิกษุและสามเณร 
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(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ  ในระดับตติยภูมิในกลุ่ม
พระภิกษุและสามเณรแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๓) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิสาขาต่าง ๆ  ในกลุ่มพระภิกษุ  
และสามเณร 

(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ  ในระดับตติยภูมิแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ขอ้ ๑๖ สถาบันทันตกรรม  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านทันตกรรม 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านทันตกรรมแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิด้านทันตกรรม 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมแก่ทันตแพทย์และบุคลากร

ทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๗ สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  มีหน้าที่และอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบ าบัดรักษา

และฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด  กลุ่มผู้ติดสุรา  และกลุ่มผู้ติดบุหรี่ 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์เ พ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ 

การปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด  กลุ่มผู้ติดสุรา  
และกลุ่มผู้ติดบุหรี่ 

(๓) จัดให้มีบริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด  กลุ่มผู้ติดสุรา 
และกลุ่มผู้ติดบุหรี่ระดับตติยภูมิที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน 
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(๔) พัฒนาระบบป้องกัน  จ าแนก  คัดกรอง  และบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา 
และสารเสพติด  ผู้ติดสุรา  และผู้ติดบุหรี่  ให้มีมาตรฐานทางวิชาการ  มีประสิทธิภาพ  และเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานของสถานพยาบาลทุกระดับ 

(๕) พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานบ าบัดรักษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษา 
ผู้ติดยาและสารเสพติด  ผู้ติดสุรา  และผู้ติดบุหรี่ 

(๖) ตรวจ  อนุญาต  และควบคุมการด าเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติด 
(๗) พัฒนา  ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน  และรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดทุกระบบ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๘) ด าเนินการในบทบาทองค์กรสุขภาพระดับชาติ  รวมทั้งพัฒนาระบบบริการและสนับสนุน

การบ าบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด  ผู้ติดสุรา  และผู้ติดบุหรี่ 
(๙) ก ากับ  ดูแล  และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาค 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๘ สถาบันประสาทวิทยา  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห ์ วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านระบบประสาท 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านระบบประสาทแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้านระบบประสาท 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ด้านระบบประสาทแก่แพทย์และบคุลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครฐั
และภาคเอกชน 

(๕) ก ากับและดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาลประสาทในส่วนภูมิภาค 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๑๙ สถาบันพยาธิวิทยา  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยา 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านพยาธิวิทยาแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์สาขาพยาธิวิทยาเพ่ือพัฒนาวิชาการแพทย์

เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยา 
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(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านพยาธิวิทยาให้แก่แพทย์และบุคลากร
ทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๐ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห ์ วิจัย  และพัฒนาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเรง็ 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งแก่สถานบริการสุขภาพ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้านโรคมะเร็ง 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ  
และภาคเอกชน 

(๕) ก ากับและดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาลมะเร็งในส่วนภูมิภาค 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๑ สถาบันโรคทรวงอก  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอก 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอกแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคทรวงอก 
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ด้านโรคทรวงอกแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๒ สถาบันโรคผิวหนัง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนัง 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคผิวหนัง 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๕๙



(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ด้านโรคผิวหนังแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

(๕) ก ากับและดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาลโรคผิวหนังในส่วนภูมิภาค 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๓ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  ประเมิน  และพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์  รวมทั้งพัฒนา

แนวทางเวชปฏิบัติด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่เป็นปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ส าคัญ 

(๒) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา  และประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์  รวมทั้งแนวทางเวชปฏิบัติด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง  
การแพทย์ที่มีคุณภาพ 

(๓) เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์แก่ผู้ เกี่ยวข้องเพ่ือ 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

(๔) พัฒนาแนวทาง  มาตรฐาน  ระบบการจัดการ  และเครือข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๔ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ  มีหน้าที่และอ านาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์

ผู้สูงอาย ุ
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแก่สถานบริการสุขภาพ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพ่ือพัฒนาวิชาการแพทย์ด้านเวชศาสตร์

ผู้สูงอาย ุ
(๔) ให้การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแก่แพทย์ 

และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ก ากับและดูแลการด าเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ

จังหวัดชลบุรี 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องห รือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๖๐



ข้อ ๒๕ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ

ื้

นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  มีหน้าที่และอ านาจ
ดังต่อไปนี ้

(๑) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพ

ิ

การและผู้ป่วยตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟ

ู
สมรรถภาพทางการแพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๔) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดบัตติยภูมิด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ 

(๕) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์
แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๒๖ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี ้
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคเด็ก 
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคเด็กแก่สถานบริการสุขภาพ 

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยเฉพาะทางด้านโรคเด็ก 
(๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์ด้านโรคเด็กแก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้ไว ้ ณ  วันท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๑

่

เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๖๑



 ื่ ิ่
ั ิ  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๖๒



กฎกระทรวง 
แบ่งสว่นราชการกรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  2562 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ให้กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ 
เพ่ือการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  โดยมีการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุม  วินิจฉัย  และรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  โดยมีหน้าที่  
และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  อนุสัญญาหรือกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ  และระเบียบ 
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพของประชาชน 

(๓) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางด้านวิชาการ  เวชภัณฑ์  
และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุม  วินิจฉัย  และรักษาโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ 

(๔) ก าหนดและพัฒนานโยบาย  กฎหมาย  มาตรการ  และคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงาน
ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพของประชาชน 

(๕) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและ 
ภัยที่คุกคามสุขภาพ  เพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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(๖) จัด  ประสาน  และพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  สอบสวน  ป้องกนั 
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  รวมทั้งสื่อสัญญาณเตือนภัยการระบาดของโรคแก่หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

(๗) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อส าคัญ  และโรคติดตอ่
ร้ายแรงในระดับตติยภูมิ  และกักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(๘) จัดให้มีบริการเพ่ือป้องกัน  ควบคุม  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยจากโรคและ 
ภัยที่คุกคามสุขภาพ  ตลอดจนแหล่งแพร่โรค  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการตามภารกิจของกรม 

(๙) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  กรณีที่เป็นปัญหาวงกว้าง  เกิดโรคระบาดรุนแรง 
หรือมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นปัญหารุนแรง 

(๑๐) ด าเนินการร่วมกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
ควบคุมโรค  และปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศ 

(๑๑) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
(๔) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๕) กองบริหารการคลัง 
(๖) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๘) กองระบาดวิทยา 
(๙) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

(๑๐) กองโรคติดต่อทั่วไป 
(๑๑) กองโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(๑๒) กองโรคไม่ติดต่อ 
(๑๓) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
(๑๔) กองวัณโรค 
(๑๕) สถาบันบ าราศนราดูร 
(๑๖) สถาบันราชประชาสมาสัย 
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(๑๗) ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(๑๘) - (๒๙) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
ข้อ ๔ ในกรมควบคุมโรค  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การด าเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมควบคุมโรค  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี 
โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม  เผยแพร่กิจกรรมความรู้   ความก้าวหน้า 

และผลงานของกรม 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 
(๕) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย  ตลอดจน

ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของกรม  ส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓) รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 

รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 
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(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย  มาตรการทางปกครอง  การระงับข้อพิพาท 
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

(๖) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี  ตลอดจนจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม 
(๒) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางด้านวิชาการ  เวชภัณฑ์  

และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  เตรียมความพร้อม  และควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม 

(๓) เสนอแนะและพัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร์  กฎหมาย  มาตรการ  และคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

(๔) ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

(๕) จัด  ประสาน  และพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
ทางสาธารณสุข  รวมทั้งสื่อสัญญาณเตือนภัยการระบาดของโรคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

(๖) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

(๗) เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม 
(๘) จัดระบบงานตระหนักรู้สถานการณ์และระบบการรายงานข่าวกรองเพ่ือเตือนภัยและ  

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร 
(๙) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของกรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในส่วนที่เป็นหน้าที่และ 

อ านาจของกรม  รวมทั้งการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบอนุสัญญา
ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกและอนุสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ก าหนด  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี  มาตรฐาน  
หลักเกณฑ์  รูปแบบการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
รวมถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขานุการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติและคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 

(๕) เป็นศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  รวมถึงผลกระทบ  
อันเนื่องมาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๖) พัฒนานโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  มาตรการ  การด าเนินงานในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 
และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศ  ตลอดจนติดตามและประเมินผล  รวมทั้งให้ค าแนะน า  
ให้ค าปรึกษา  และประสานงานส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์ กรเอกชน 
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด  
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
(๒) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าและประสานแผนงานและแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  เป็นไป 

ตามเป้าหมาย  แนวทาง  และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม 

(๒) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการควบคุมโรค 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร  วิชาการ  และเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรค 
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(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
(๕) จัดท าและเสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร์ด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและ  

ภัยที่คุกคามสุขภาพระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
(๖) วิเคราะห์  จัดท าค าของบประมาณ  และจัดสรรงบประมาณของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองระบาดวิทยา  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยา 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานและสมรรถนะของบุคลากรด้านระบาดวิทยา

ทุกระดับ 
(๓) จัดให้มีและพัฒนาระบบเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  ระบบกลไกเฝ้าระวังโรคและ 

ภัยที่คุกคามสุขภาพ  และการสอบสวนโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  รวมทั้งการด าเนินงานของเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
ของโรคทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(๔) เผยแพร่ข้อมูลและเตือนภัยการระบาดของโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  รวมทั้ง 
การสอบสวนโรคในกรณีรุนแรงและส าคัญ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 

และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง 

ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน  
การด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุ มโรคและ 
ภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

(๕) ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาโรคและ  
ภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ กองโรคติดต่อทั่วไป  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 

และควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  โรคติดต่อระหว่างประเทศ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้  
ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อทางอาหารและน้ า  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลัน 
ระบบหายใจในเด็ก 

(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  โรคติดต่อระหว่างประเทศ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อทางอาหารและน้ า  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลัน  
ระบบหายใจในเด็ก 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ  
ที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  โรคติดต่อระหว่างประเทศ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อ 
ทางอาหารและน้ า  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก  
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขานุการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
โรคติดต่อแห่งชาติและคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

(๕) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  โรคติดต่อระหว่างประเทศ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้  
ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อทางอาหารและน้ า  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลัน  
ระบบหายใจในเด็ก 

(๖) ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ  วินิจฉัย  และรักษาโรคติดต่อที่อุบัติใหม่ 
และอุบัติซ้ า  โรคติดต่อระหว่างประเทศ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อทางอาหารและน้ า  
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ กองโรคติดต่อน าโดยแมลง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 

และควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง 

ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
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(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
น าโดยแมลง  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 

(๕) ประสานการพัฒนาองค์ความรูด้้านการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ กองโรคไม่ติดต่อ  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง   ป้องกัน 

และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ  พฤติกรรมและสังคม 
พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกีย่วกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนนิงานในการเฝ้าระวงั 
ป้องกัน  และควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ  พฤติกรรม
และสังคม  พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ  พฤติกรรมและสังคม  พันธุกรรม  และระบบบริการ 
ที่ไม่เหมาะสม 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ  พฤติกรรมและสังคม 
พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(๕) เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ  พฤติกรรมและสังคม  พันธุกรรม  และ  
ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 

และควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกีย่วกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนนิงานในการเฝ้าระวงั 

ป้องกัน  และควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

้หนา   ๘
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(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคเอดส์ 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และประชาชน 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 
และควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

(๕) ประสานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาโรคเอดส์ 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๙ กองวัณโรค  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 

และควบคุมวัณโรค 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกีย่วกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนนิงานในการเฝ้าระวงั 

ป้องกัน  และควบคุมวัณโรค 
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมวัณโรค 

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 
(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  

และควบคุมวัณโรค  รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  องค์กร  และสถาบันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

(๕) ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาวัณโรค 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สถาบันบ าราศนราดูร  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 

ควบคุม  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ปว่ยโรคเอดส์  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  และโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานการตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเอดส์ 

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  และโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
(๓) ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟู

สภาพผู้ป่วยโรคเอดส์  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  และโรคที่เป็นปัญหาส าคัญในระดับตติยภูมิ 
(๔) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย 

ที่เป็นปัญหาส าคัญ  โดยเฉพาะทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ  ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

้หนา   ๙
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(๕) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๖) กักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๑ สถาบันราชประชาสมาสัย  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน 

ควบคุม  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพและ  
โรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้  มาตรฐาน  นโยบาย  และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
ควบคุม  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพและ  
โรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๓) ประสานและสนับสนุนเครือข่าย  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  มาตรฐาน  และนโยบาย 
ด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุม  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพ  
และโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๔) ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้  มาตรฐาน  และนโยบายด้านการเฝ้าระวัง   ป้องกัน 
ควบคุม  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนในระดับตติยภู มิและโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๕) ประเมินผลการด า เนินงานด้านโรคเรื้ อนและโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๒ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี   ตลอดจนก าหนด 

และพัฒนามาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และรูปแบบการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรค
และภัยท่ีคุกคามสุขภาพ  และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  รวมทั้งประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก 
และเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  และผลกระทบ  
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชน 

้หนา   ๑๐
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(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระว

ั

ง   ป้องกัน  และควบคุมโรคและ 
ภัยที่คุกคามสุขภาพ  และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๕) ปฏิบัต

ิ

งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต

ิ

งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได

้

รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๓ - ๓๔ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี ้
(๑) ศึกษา  ว

ิ

เคราะห์  ว

ิ

จัย  และพ

ั

ฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด

้

านการเฝ้าระว

ั

ง  ป้องกัน 
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและ 
ภัยที่คุกคามสุขภาพ  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๔) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งในการเฝ้าระวงั  ป้องกนั 
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๕) สนับสนุนการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพบริเวณชายแดน 
เพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ 

(๖) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ให้ไว ้ ณ  วันท่ี  17  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๑
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 ื่ ิ่
ั ิ  

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๗๔



กฎกระทรวง 
แบ่งสว่นราชการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  มีภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องและคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพ 
และปลอดภัย  ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และ  
มีความเหมาะสม  เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์  โดยมีหน้าที่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์  กฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง  กฎหมายว่าด้วย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  กฎหมายว่าด้วยยา  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายว่าด้วยวัตถุ 
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  กฎหมายว่าด้วยอาหาร  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๒) พัฒนาระบบและกลไก  เพื่อให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๓) เฝ้าระวัง  ก ากับ  และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สถานประกอบการ  

และการโฆษณา  รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  การพัฒนาระบบความปลอดภัย 
ด้านสารเคมีของประเทศ  และเป็นแกนกลางร่วมด าเนินการกับองค์กรระหว่างประเทศด้านสารเคมี   
ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและ  
ภายนอกประเทศ 
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(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๕) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง  
เหมาะสม  ปลอดภัย  และคุ้มค่า  รวมทั้งการร้องเรียนเพ่ือปกป้องสิทธิของตนได้ 

(๖) พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยการมีส่วนร่วม 
ของภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ประชาชน  และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ 

(๗) พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ  เพ่ือให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค  และผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  หรือ
ตามที่รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ดังต่อไปนี้  
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 
(๓) กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
(๔) กองควบคุมวัตถุเสพติด 
(๕) กองด่านอาหารและยา 
(๖) กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
(๗) กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ 
(๘) กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 
(๙) กองยา 

(๑๐) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๑๑) กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
(๑๒) กองอาหาร 
ข้อ ๔ ในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลัก 

ในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในส านักงาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงาน  รับผิดชอบงาน 
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส านักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท า

หน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์   มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในส านักงาน 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในส านักงาน 
(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  

และหน่วยงานภายในส านักงาน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงาน 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงาน 
(๓) ด าเนินการเกีย่วกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคาร  สถานที่  และ

ยานพาหนะของส านักงาน 
(๔) จัดท าระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคล  รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  

คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของส านักงาน 
(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 
(๖) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานใดของส านักงาน  
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ควบคุม  ก ากับดูแล  ตรวจสอบ  และเฝ้าระวังเครื่องมือแพทย์  สถานประกอบการและ

กระบวนการผลิต  การน าเข้า  การขายเครื่องมือแพทย์  การศึกษาวิจัยทางคลินิกเครื่องมือแพทย์และ 
การโฆษณาเครื่องมือแพทย์  ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย 

(๓) ด าเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์  
ยกเว้นกรณีเป็นการอนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ  

(๔) ศึกษา  วิจัย  และจัดท ามาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  การขาย  การโฆษณาและ 

การศึกษาวิจัยทางคลินิกเครื่องมือแพทย์ให้ได้มาตรฐาน 
(๖) ให้ความรู้และค าแนะน าทางวิชาการ  และพัฒนาข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ด้านเครื่องมือแพทย์ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๖๓

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข ๗๗



(๗) ประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และให้ค าปรึกษาด้านแนวทางปฏิบัติเชิงนโยบาย 
ในการควบคุมและก ากับดูแลเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัย  มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน  และเป็นไปตามกฎหมาย 

(๘) พัฒนากฎหมาย  หลักเกณฑ์  และกฎระเบียบที่สอดคล้องกับสากลให้เหมาะสม 
ต่อสถานการณ์  และด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายในส่วนที่เป็นหน้าที่และอ านาจของส านักงาน  

กฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ควบคุมและก ากับดูแลเครื่องส าอางและวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน  อาคารสถานที่  

หรือทางด้านสาธารณสุข  ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย  
(๓) ด าเนินการรับจดแจ้งเกี่ยวกับเครื่องส าอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง   หรือ

ด าเนินการรับแจ้ง  รับขึ้นทะเบียน  และอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  
ยกเว้นกรณีเป็นการอนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ 

(๔) ศึกษา  วิจัย  และจัดท ามาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต  การน าเข้า  การส่งออก  และการขายเครื่องส าอาง 

และวัตถุอันตราย  ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
(๖) ตรวจสอบ  ก ากับดูแล  และเฝ้าระวังเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  รวมทั้งการโฆษณา

เครื่องส าอางและวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
(๗) ให้ความรู้และค าแนะน าทางวิชาการ  และพัฒนาข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ด้านเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย 
(๘) พัฒนากฎหมาย  หลักเกณฑ์  และกฎระเบียบที่สอดคล้องกับสากลให้เหมาะสม 

ต่อสถานการณ์  และด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองควบคุมวัตถุเสพติด  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยในส่วนที่เป็นหน้าที่และ

อ านาจของส านักงาน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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(๒) ควบคุมและก ากับดูแลวัตถุเสพติดให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  มีความปลอดภัยและ
เป็นไปตามกฎหมาย 

(๓) ด าเนินการรับขึ้นทะเบียนและอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ให้โทษและกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

(๔) ศึกษา  วิจัย  และจัดท ามาตรฐานเกี่ยวกับวัตถุเสพติด 
(๕) ตรวจสอบ  ก ากับดูแล  และเฝ้าระวังวัตถุเสพติด  สถานประกอบการเกี่ยวกับวัตถุเสพตดิ  

และการโฆษณาวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๖) สนับสนุนวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์  วิทยาศาสตร์  และอุตสาหกรรมแก่ผู้ที่ได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
(๗) พัฒนากฎหมาย  หลักเกณฑ์  และกฎระเบียบที่สอดคล้องกับสากลให้เหมาะสม 

ต่อสถานการณ์  และด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

(๘) เก็บรักษา  ท าลาย  และใช้ประโยชน์ของกลางวัตถุเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมาย 
(๙) ให้ความรู้และค าแนะน าทางวิชาการ  และพัฒนาข้อมูลเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ด้านวัตถุเสพติด 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองด่านอาหารและยา  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมและตรวจสอบการน าเข้า  การน าผ่าน  และการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ  

ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ป้องกันและป้องปรามการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย  หรืออาจเป็นอันตราย 

ต่อผู้บริโภค  รวมทั้งเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงด้านคุณภาพ
มาตรฐาน 

(๓) พิจารณาอนุญาตการน าเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(๔) พัฒนาห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยาให้มีประสิทธิภาพ 
(๕) เป็นศูนย์ประสานและจัดการข้อมูลการน าเข้าและการส่งออกจากหน่วยงานต่าง  ๆ  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาระบบการตรวจสอบและก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพน าเข้า 

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(๗) เป็นหน่วยงานหลักของส านักงานในการด าเนินงานด้านการต่างประเทศเกี่ยวกับการน าเข้า

และการส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
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(๘) ให้ค าปรึกษาแนะน าข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการน าเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์
สุขภาพ 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรในส่วนที่เป็นหน้าที่และอ านาจของส านกังาน  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ควบคุมและก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร  สถานที่และกระบวนการผลิต  การน าเข้า  

การขาย  การวิจัยทางคลินิก  และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย 
(๓) ด าเนินกระบวนการพิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

ยกเว้นกรณีเป็นการอนุญาตที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ   
(๔) ศึกษา  วิจัย  และจัดท ามาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต  การน าเข้า  การขาย  การโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
แก่หน่วยงาน  บุคลากรสาธารณสุข  ผู้ประกอบการ  และผู้บริโภค 

(๖) ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
(๗) พัฒนากฎหมาย  หลักเกณฑ์  และกฎระเบียบที่สอดคล้องกับสากลให้เหมาะสมต่อ 

สถานการณ์  และด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น  
จากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อปฏิบัติ  และด้านวิชาการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพและการวิจัยพัฒนาแก่ผู้ประกอบการ   นักวิจัย  และ
หน่วยงานให้ทุนวิจัย 

(๒) เป็นศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ  รวมทั้งพิจารณาอนุญาตค าขอที่สามารถให้บริการ  
ณ  จุดเดียว  ยกเว้นกรณีเป็นการด าเนินกระบวนพิจารณาของกองควบคุมเครื่องมือแพทย์  กองควบคุม
เครื่องส าอางและวัตถุอันตราย  กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร  กองยา  และกองอาหาร   

(๓) ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดประเภทผลิตภัณฑ์  การบริหารจัดการค าขอ  และพิจารณา
ผลิตภัณฑ์คาบเกี่ยว 

(๔) ศึกษาวิจัย  วิเคราะห์  และพัฒนาระบบกระบวนการเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นวัตกรรม 
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(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย   

ข้อ ๑๓ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาพฤติกรรมผู้บริโภคให้สามารถเลือกหาและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม  

ปลอดภัย  และคุ้มค่า  รวมทั้งการส่งเสริมศกัยภาพผู้บริโภคให้รู้จักปกปอ้งและเรียกรอ้งสิทธใินการบรโิภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัย 

(๒) ส่งเสริม  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ความรู้  และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางสื่อและรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ 

(๓) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย  การมีส่วนร่วมภาคประชาชน  ในงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(๔) พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีความน่าสนใจ  เข้าถึงได้ง่าย  
มีข้อมูลทันสมัย  สะดวก  และรวดเร็วในการใช้บริการ 

(๕) สร้างระบบและกลไกการให้บริการร้องเรียน 
(๖) วิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ กองยา  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ควบคุมและก ากับดูแลยา  สถานที่และกระบวนการผลิต  การน าเข้า  การขายยา  การวิจัยยา 

ทางคลินิก  และการโฆษณายาให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย  
(๓) ด าเนินกระบวนการพิจารณาอนุญาตยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  ยกเว้นกรณีเป็นการอนุญาต

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ 
(๔) ศึกษา  วิจัย  และจัดท ามาตรฐานเกี่ยวกับยา  
(๕) สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ในการก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาระบบยาและนโยบายแห่งชาติ

ด้านยา  รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาระบบยาตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต  การน าเข้า  การขายยา  การโฆษณายาให้ได้คุณภาพ 

และมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาแก่หน่วยงาน  บุคลากรสาธารณสุข  
ผู้ประกอบการ  และผู้บริโภค 

(๗) พัฒนากฎหมาย  หลักเกณฑ์  และกฎระเบียบที่สอดคล้องกับสากลให้เหมาะสม 
ต่อสถานการณ์  และด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย 
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(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิจัยและพัฒนานโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(๒) จัดท าและประสานแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัตริาชการ  แผนงบประมาณ  และแผนปฏิบตักิาร  

รวมทั้งเร่งรัด  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน 
(๓) ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและงานวิจัยด้านการคุ้มครองด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(๔) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ  ตลอดจนเป็นศูนย์การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับชาติ 
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  คลังข้อมูลความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นศูนย์ข้อมูล 

ของส านักงาน  เพื่อพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค  และการบริการประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง 
(๖) จัดและพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  และน าไปสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(๗) เป็นศูนย์วิทยบริการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและศูนย์บริการข้อมูล

ข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๖ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  

มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผล  และศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยเพ่ือพัฒนา 

การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
(๒) สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
(๓) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
(๔) เป็นศูนย์ประสานและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ กองอาหาร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติในส่วนที่เป็นหน้าที่และ

อ านาจของส านักงาน  กฎหมายว่าด้วยอาหาร  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
(๒) ศึกษาเพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านอาหารของประเทศ 
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กฎกระทรวง 
แบ่งสว่นราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  2563 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสขุ  
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ
ทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน  โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบคุ้มครอง
ประชาชนด้านบริการสุขภาพ  ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  รวมทั้ง 
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเพ่ือการบริการสุขภาพ  อันจะท าให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  สามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยให้มี
หน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  กฎหมาย  
ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(2) พัฒนาระบบและกลไก  เพ่ือให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้เกิดผลส าเร็จแก่ราชการและประชาชน  

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ให้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐาน  และพัฒนาการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบริการสุขภาพครบวงจร   

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๓
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(๔) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนามาตรฐานด้านสุขศึกษา  มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ 
สถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข  และมาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการด าเนินการสุขศึกษาและการสาธารณสุขมูลฐาน 
(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ  ความร่วมมือ  และการประสานงานกับหน่วยงาน

หรือองค์การต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๗) ศึกษา  วิเคราะห ์ วิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีดา้นระบบบรกิาร

สุขภาพแก่องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองแบบแผน 
(๔) กองวิศวกรรมการแพทย์ 
(๕) กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๖) กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
(๗) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
(๘) กองสุขศึกษา 
ข้อ ๔ ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักใน 

การตรวจสอบการด าเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ต่ออธิบดี  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท าหน้าที่หลัก 

ในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรง  
ต่ออธิบดี  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม  

้หนา   ๓๗
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(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการกรม 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคาร  สถานที่  

และยานพาหนะของกรม 
(๔) จัดท าระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
(๕) จัดท าและประสานแผนงาน  แผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

แนวทาง  และแผนปฏิบัติการของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในสังกัดกรม 

(๖) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ 

(๗) เป็นศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน  และเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้ 

ความก้าวหน้า  และผลงานของกรม 
(๙) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของกรม 

(๑๐) พัฒนาและบริหารจัดการระบบการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินให้แก่ 
หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ 

(๑๑) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของกรม 
(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๓๘
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(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์  กฎหมาย  
ว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๒) พัฒนา  แก้ไขเพ่ิมเติม  และปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม  รวมทั้ง
ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ตลอดจนประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

(๓) ให้ค าปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย  รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา  งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา 

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดภายในกรมโดยเฉพาะ 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยข้อร้องเรียนตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองแบบแผน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  ควบคุม  ดูแลให้อาคารสถานที่ของสถานบริการสุ ขภาพและ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้คุณภาพมาตรฐานด้วยการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านการออกแบบ  อ านวยการและควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคาร  
ให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  ประเมินผล  และให้ค าปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านอาคารประเภทสถานพยาบาลและอาคารเกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐาน  
ทางวิชาชีพ  สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) วิเคราะห์  วิจัย  ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน  รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาคาร
สถานที่ของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ 
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองวิศวกรรมการแพทย์  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนางานด้านวิศวกรรมการแพทย์  วิศวกรรมความปลอดภัย 
และวิศวกรรมสื่อสารให้กับสถานบริการสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบการรับรองและด าเนินการสอบเทียบมาตรฐาน  
ของครุภัณฑ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการสุขภาพ 

(๓) พัฒนา  ส่งเสริม  จัดระบบวิศวกรรมการส่ือสาร  ส าหรับระบบบริการสุขภาพของประเทศ 
(๔) พัฒนาบุคลากรของสถานบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  ผลิต  และประเมินเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการแพทย์

และสาธารณสุข 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย

ก าหนด 
(๓) พัฒนาระบบและเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
(๔) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับสากลและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ส่งเสริม  พัฒนา  และก าหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาล  การประกอบ 
โรคศิลปะ  และการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

(๓) พัฒนาระบบและเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
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(๔) พัฒนาระบบและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการ  และผู้รับบริการ 
ด้านสุขภาพ 

(5) ประสานความร่วมมือ  สนับสนุน  และเจรจาตกลงการค้าด้านบริการสุขภาพระหว่างประเทศ
(6) ส่งเสริมพัฒนาการเป็นศูนย์กลางบริการทางสุขภาพในระดับสากลเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนารูปแบบและด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพ่ือพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 
(2) พัฒนาศักยภาพ  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  องค์กรภาคเอกชน  และประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรค  และการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 

(๓) ส่ง เสริมและพัฒนาอาสาสมัคร  องค์กรเอกชนในการพิทักษ์สิทธิด้ านสุขภาพ 
ของประชาชนและการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ กองสุขศึกษา  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งภาครัฐและเอกชน 
(๒) พัฒนากลยุทธ์และพัฒนาสื่อเกี่ยวกับสุขศึกษาเพ่ือให้มีการสื่อสารและการรณรงค์ 

ด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(๓) พัฒนารูปแบบและกระบวนการสุขศึกษา  เ พ่ือสนับสนุนความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

เพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
(๔) พัฒนาเครือข่ายของกลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ  ที่ด าเนินการด้านการสร้างเสริม

พฤติกรรมสุขภาพทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และสนั บสนุน 
การด าเนินงานซึ่งกันและกัน 
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