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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา

ยุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติราชการ  จัดสรรทรัพยากรและบริหาร

ราชการประจําทั่วไปของกระทรวง   เพื่อใหบรรลุ เปาหมาย   และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ 

ของกระทรวง  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา   วิ เคราะห   และจัดทําขอมูล   เพื่อใชในการกําหนดนโยบาย   เปาหมาย 

และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

(๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง 

(๓) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

(๔) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง   เพื่อให เกิดการประหยัด   คุมค า   

และสมประโยชน 
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(๕) กํากับ   เร งรัด   ติดตาม   และประเมินผล   รวมทั้ งประสานการปฏิบั ติราชการ 

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

(๖) กํากับ  ดูแล   และประสานการบริหารจัดการและการใหบริการดานการแพทย 

และสาธารณสุข 

(๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อใชในการบริหารงานและการบริการ 

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

(๘) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

(๙) ดูแลงานประชาสัมพันธ  ความรวมมือระหวางประเทศ  และดําเนินการเกี่ยวกับ

กฎหมายและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหทันสมัย 

(๑๐) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ  รวมทั้งศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนาและถายทอด

องคความรูและเทคโนโลยีดานระบบบริการสุขภาพและดานการพยาบาลแกองคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  

และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง  

หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง  ดังตอไปนี้ 

  ก. ราชการบริหารสวนกลาง 

   (๑) สํานักบริหารกลาง 

   (๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   (๓) สถาบันพระบรมราชชนก 

   (๔) สํานักการพยาบาล 

   (๕) สํานักตรวจและประเมินผล 

   (๖) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

   (๗) สํานักบริหารการสาธารณสุข 

  ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

   (๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

   (๒) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
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ขอ ๔ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน   
เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง   
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง  รับผิดชอบงานขึ้นตรง 
ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๕ ในสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  
เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับยุทธศาสตร  การพัฒนา
ระบบราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  
และหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสํานักงานปลัดกระทรวง  และงานชวยอํานวยการ   
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย  รวมถึงการตรวจและยกรางกฎหมาย  การพัฒนาและวิจัย

กฎหมาย  การใหคําปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย  การรางสัญญาและบริหารสัญญา  การดําเนิน
คดีอาญา  คดีแพง  หรือคดีปกครอง  การพิจารณาตรวจสอบคําอุทธรณหรือคําโตแยง  การเผยแพร
ความรูทางกฎหมาย  การดําเนินมาตรการทางปกครอง  การระงับ  ขอพิพาท  และงานอื่นที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง 
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(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรและจัดระบบงาน 

(๔) บริหารแผนงาน  และดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  

อาคาร  สถานที่และยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวง  และที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวง 

(๕) บริหารแผนงาน  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  และการเสริมสรางวินัย 

และระบบคุณธรรม 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๗ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทํ าแผนแมบทและแผนปฏิบั ติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของกระทรวงใหสอดคลองกับมาตรฐานกลาง  และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของประเทศ 

(๒) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและเครือขาย  รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนํา  หรือฝกอบรม

การใชคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรม 

(๓) ดํา เนินการเกี่ ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ของหนวยงานในสังกัดกระทรวง 

(๔) ดูแลรับผิดชอบการใชเทคโนโลยีมิใหมีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๘ สถาบันพระบรมราชชนก  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นในการกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการผลิตและการพัฒนา

กําลังคนดานสุขภาพของประเทศ 

(๒) จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ  ใหสอดคลองและตอบสนอง

นโยบายและความตองการดานกําลังคนของกระทรวง 

(๓) ผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพและประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

(๔) พัฒนาระบบขอมูลและงานวิจัย  เพื่อสรางองคความรูการพัฒนากําลังคน 

(๕) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการดานการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรดานสุขภาพ 
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(๖) กํากับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก  ใหเปนหนวยบริการสุขภาพ

แกประชาชนทั่วไปและเปนแหลงศึกษา  คนควา  วิจัย  และฝกภาคปฏิบัติของอาจารยและนักศึกษา 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙ สํานักการพยาบาล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนานโยบายและมาตรฐานดานการพยาบาล 

(๒) กํากับ  ดูแล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาล 

ทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 

(๓) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการพยาบาล  รวมทั้งกําหนด

กลไกและรูปแบบการปฏิบัติงานทั้งดานการบริหาร  บริการ  และวิชาการ  ที่ครอบคลุมทั้งระดับ 

ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

(๔)  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการพยาบาล  

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย   

ขอ ๑๐ สํานักตรวจและประเมินผล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ในสังกัดกระทรวง 

(๒) ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเพื่อใหเปน 

ไปตามแผนงานโครงการและสอดคลองกับกฎ  ระเบียบ  และข้ันตอนที่กําหนด 

(๓) ติดตามและตรวจสอบการใชทรัพยากร  โดยใหมีการจัดสรร  การเกลี่ยและประสาน

ระหวางหนวยงานในสังกัดกระทรวงใหเกิดความประหยัด  คุมคาและสมประโยชน 

(๔) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตามภารกิจของสวนราชการ 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๑๑ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  จัดทําขอมูลในการกําหนดนโยบาย  แผนยุทธศาสตร  จัดทําแผนงาน  

โครงการ  รวมทั้งจัดทําและประสานแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
(๒) จัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร  ประสานนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติใหสอดคลอง

กับนโยบายและแผนแมบทของกระทรวง  รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานในสังกัด 

(๓) แปลงนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงเปนแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
(๔) ติดตามและประสานความชวยเหลือและความรวมมือกับองคการหรือหนวยงาน

ตางประเทศ 
(๕) ติดตามและประสานความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ 

ภาคประชาชน 
(๖) ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรมและการปฏิบัติราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๒ สํานักบริหารการสาธารณสุข  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนานโยบายและกําหนดมาตรฐานเครือขายบริการ  และสถานบริการอื่นในระบบ

สุขภาพ  เพื่อใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

(๒) สงเสริม  พัฒนาและสนับสนุนดานการบริหารและคุณภาพบริการ  แกหนวยบริการ 

ในระบบสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ  และตติยภูมิ 

(๓) สงเสริมและประสานความรวมมือดานการจัดบริการสุขภาพกับหนวยงานที่ให 

การสนับสนุนการบริการ  หรือหนวยบริการสุขภาพของชุมชน  ทองถิ่น  และเอกชน 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๓ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 

(๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข 
ในเขตพื้นที่จังหวัด  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๔ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๒) ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ 
(๓) กํากับ  ดูแล  ประเมินผล  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข 

ในเขตพื้นที่อําเภอ  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย  มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ 
มีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  โดยรับโอนสํานักพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาจัดตั้งเปนสํานักบริหารการสาธารณสุข  และรับโอน
สํานักการพยาบาลจากกรมการแพทย  รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ  เพ่ือใหสอดคลอง
กับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่ เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจ 
ตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


