ตามกฎกระทรวง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๑ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อาเภอ
(๒) ดาเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ
(๓) กากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่
อาเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ ให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวง หน้า ๑๓ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อาเภอ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย

บทบาทหน้าที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
2. ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขต
พื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
และ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขต
พื้นที่อําเภอ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
หมายเหตุ กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
ภารกิจหลัก
1. ประสานนโยบายการทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น
องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นทีร่ ะดับอําเภอ /ตําบล
2. ประเมินผล การดําเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ
3. ควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
5. ดําเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข
6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพและ
จังหวัด
ภารกิจรอง
1. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน
วิชาการและการวิจัยทีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ
2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
3. สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม
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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 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 มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ ตลอดจนจัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิต์ ามภารกิจของกระทรวง
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ ของกระทรวง เพื่อ ให้ส อดคล้อ งตาม
แนวทางพระราชดําริ นโยบายรัฐบาล สภาพปัญหาของพื้นที่ สถานการณ์ของประเทศ และขับเคลื่อนนโยบาย
ตามแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงและการบูรณาการด้านสุขภาพระหว่าง
องค์ กรที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่อ ให้เ กิ ด ความชั ด เจนในการจั ด การสาธารณสุข ในภาวะปกติ ฉุก เฉิน วิ ก ฤติ
การคุ้มครองผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) จั ด สรรและพั ฒ นาระบบบริ ห ารทรั พ ยากรของกระทรวง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประหยั ด
คุ้มค่า และสมประโยชน์
(๔) กํ า กั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม และประเมิ น ผล รวมทั้ ง ประสานการปฏิ บั ติ ร าชการ
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
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(๕) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
(๖) พัฒนาระบบการเงินการคลัง และระบบบริการด้านสุขภาพให้เหมาะสมและได้มาตรฐาน
(๗) พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สารนิ เ ทศและการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
(๘) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
(๙) ดําเนินงานและพัฒนาความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ
(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
ให้ทันสมัยและเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๑๑) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพและด้านการพยาบาลแก่อ งค์กรภาครัฐ
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
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ข้อ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง
โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบด้ า นการบริ ห าร การเงิ น และการบั ญ ชี ข อง
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ติด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๖ ในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่ ป ลั ด กระทรวงเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวง
(๒) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (๓) และ (๔) และ
ร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกั บ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบของส่ ว นราชการในสั ง กั ด และการคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม เสนอต่ อ ปลั ด กระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ กองกลาง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานช่ ว ยอํ า นวยการ งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานห้ อ งสมุ ด และ
งานเลขานุการผู้บริหารของสํานักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ
ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ ยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง และ
การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กระทรวง
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสํานักงานปลัดกระทรวง
(๕) ประสานราชการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
(๖) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองกฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา
งานคดีปกครอง งานคดีอื่น ๆ การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณ์หรือคําโต้แย้ง และการให้ความเห็น
ทางกฎหมายที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายในกระทรวง
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดําเนินการป้องกัน แก้ไข และระงับข้ อ พิพาททางการแพทย์และการสาธารณสุ ข
รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเยียวยาผู้รับบริการและผู้ให้บริการทางการแพทย์และ
การสาธารณสุข
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(๕) ติ ด ตาม ตรวจสอบ และกํ า กั บ ดู แ ลการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของกระทรวงและเป็ น
ศูนย์กลางการประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองการต่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ
รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพระหว่างประเทศและสุขภาพโลก
(๒) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างประเทศ
(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งประเทศของหน่ ว ยงานอื่ น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองการพยาบาล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล และระบบบริการพยาบาล
(๒) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล
ทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล รวมทั้งกําหนดกลไก
และรูปแบบการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
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) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๑๒ กองบริหารการคลัง มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงหรือที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง
(๒) ดําเนินการด้านบริหารการเงินการคลังของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๓) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แก้ ไ ขปั ญ หา และเสนอความเห็ น ด้ า นการเงิ น การคลั ง
การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุต่อผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและ
กระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ กองบริหารการสาธารณสุข มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพ
ระบบบริการเฉพาะ และระบบสนับสนุนบริการ
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ระบบบริการเฉพาะ และระบบ
สนับสนุนบริการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
(๓) จัดทําและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรฐานของระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรในระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
(๔) ส่ ง เสริ ม พั ฒ นารู ป แบบ และกลไกเกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให้ ทั น สมั ย และ
เหมาะสมกับสถานการณ์
(๕) ส่ ง เสริ ม และประสานความร่ ว มมื อ ด้ า นการจั ด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพกั บ หน่ ว ยงาน
ที่ให้การสนับสนุนการบริการหรือหน่วยบริการสุขภาพของชุมชน ท้อ งถิ่น กรุงเทพมหานคร และ
ภาคเอกชน
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๔ กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์
การร้ อ งทุ ก ข์ ข องข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานราชการและพนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(๓) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม และจริยธรรมแก่บุคลากรของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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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) ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการริเริ่มและโครงการพิเศษของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๖ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า และเสนอแนะนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ระบบประกั น สุ ข ภาพ ระบบการเงิ น
การคลังสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ ยั่งยืน และเป็นธรรม
(๒) พั ฒ นาระบบประกั น สุ ข ภาพ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้ า นสุ ข ภาพที่ จํ า เป็ น และคุ้ ม ค่ า
ให้ครอบคลุมคนไทยและบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
(๓) พั ฒ นากลไกการขั บ เคลื่ อ น กํ า กั บ ติ ด ตาม และการดํ า เนิ น การตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ระบบประกันสุขภาพ ระบบการเงินการคลังสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ
(๔) บริหารจัดการการประกันสุขภาพคนต่างด้าว แรงงานต่างด้าว บุคคลที่มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ และสิทธิตามหลักประกันสุขภาพอื่น ๆ
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินการคลังสุขภาพของประเทศ
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลและบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีประสิทธิภาพ
(๗) พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจในระบบประกันสุขภาพของประเทศ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๑๗ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ทํ า และเสนอแนะนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติ
(๒) เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุขระดับชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในทุกระดับ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานกลางของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
(๓) เป็นหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในการตอบสนองต่อ
ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และจัดให้มีระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ในระดับต่าง ๆ
(๔) สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย ทั้งระยะก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย
(๕) พัฒนาและบริหารจัดการระบบสื่อสารสั่งการ และเป็นศูนย์ประสานการเชื่อมโยงของ
หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ทั้ ง ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคี เ ครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย
(๖) สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ
บริการ และวิชาการ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผนแม่บท แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
(๒) พั ฒ นาระบบงานคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื อ ข่ า ย รวมทั้ ง ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า หรื อ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
(๓) บริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
(๔) พัฒนาระบบคลังข้อมูลและดูแลรับผิดชอบการใช้เทคโนโลยีมิให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๑๙ สถาบันพระบรมราชชนก มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการพัฒนา
กําลังคนด้านสุขภาพของประเทศ
(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบายและ
ความต้องการด้านกําลังคนของกระทรวง
(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้การพัฒนากําลังคน
(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ
(๖) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้เป็นหน่วยบริการสุขภาพ
แก่ประชาชนทั่วไปและเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๒๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่ง เสริ ม สนั บ สนุน และประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข ในเขตพื้น ที่ จั ง หวั ด
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(๕) พั ฒ นาระบบสารสนเทศ งานสุ ข ศึ ก ษา และการสื่ อ สารสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ
ในเขตพื้นที่จังหวัด
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๒๑ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงานเกี่ ย วกั บ งานสาธารณสุ ข ในเขตพื้ น ที่ อํ า เภอ
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๕) พั ฒ นาระบบสารสนเทศ งานสุ ข ศึ ก ษา และการสื่ อ สารสาธารณะด้ า นสุ ข ภาพ
ในเขตพื้นที่อําเภอ
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

