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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวง

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   กระทรวงสาธารณสุข   มีภารกิจเกี่ยวกับ 

การสนับสนุนหนวยบริการสุขภาพทุกระดับใหมีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน   

โดยสงเสริมและสนับสนุนระบบคุมครองประชาชนดานบริการสุขภาพ  สงเสริมและพัฒนามาตรฐาน

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  รวมทั้งการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรภาคเอกชน

เพื่อการบริการสุขภาพ  อันจะทําใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี  สามารถพิทักษสิทธิและเขาถึงบริการ

สุขภาพที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) พัฒนาระบบและกลไก   เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในความ

รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จแกราชการและประชาชน 
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(๓) สงเสริม  พัฒนา  และสนับสนุนการดําเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานดานความชวยเหลือ  ความรวมมือ  และการประสานงาน 

กับหนวยงานหรือองคการตาง ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานระบบบริการ

สุขภาพแกองคกรภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๖) สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานดานอาคารสถานที่และสถาปตยกรรม 

ดานสาธารณสุข 
(๗) สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑทางการแพทยและสาธารณสุข 
(๘) สงเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักบริหาร 
(๒) สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
(๓) กองแบบแผน 
(๔) กองวิศวกรรมการแพทย 
(๕) กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
(๖) กองสุขศึกษา  
ขอ ๔ ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลัก 

ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงาน 
ข้ึนตรงตออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

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

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๕ ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลัก

ในการพัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอ
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเก่ียวกับยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม   
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม   
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๖ สํานักบริหาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปและปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการกรม 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่ 

และยานพาหนะของกรม 
(๔) จัดทําระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
(๕) จัดทําและประสานแผนงาน  แผนปฏิบัติการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย  

แนวทาง  และแผนปฏิบัติการของกระทรวง  รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานในสังกัดกรม 

(๖) ติดตอและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตาง ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ
เกี่ยวกับความรวมมือและความชวยเหลือดานบริการสุขภาพ 

(๗) เปนศูนยขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน  และเผยแพรกิจกรรม  ความรู  

ความกาวหนาและผลงานของกรม 
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยและระบบพิทักษคุณธรรมของกรม 

(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย  รวมถึงการดําเนินคดีอาญา  คดีแพง  หรือคดีปกครอง  
ดําเนินการดานนิติกรรมสัญญา  การตรวจและปรับยกรางกฎหมายและงานอื่นที่เกี่ยวของกับกฎหมายที่
อยูในอํานาจหนาที่ของกรม 

(๑๑) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๗ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) สงเสริม  พัฒนา  กําหนดมาตรฐานสถานพยาบาล  และจรรยาบรรณการประกอบ 

โรคศิลปะ   

(๓) พัฒนาระบบ  และดําเนินการดานการคุมครองและพิทักษสิทธิผูรับบริการดานสุขภาพ   

(๔) พัฒนาระบบและเสริมสรางความสัมพันธที่ ดีระหวางผูใหบริการและผู รับบริการ 

ดานสุขภาพ 

(๕) ประสานความรวมมือ  สนับสนุนและเจรจาตกลงการคาดานบริการสุขภาพระหวาง

ประเทศ 

(๖) สงเสริมพัฒนาการเปนศูนยกลางบริการทางสุขภาพในระดับสากล  เพื่อสงเสริม

เศรษฐกิจของประเทศ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๘ กองแบบแผน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริม  สนับสนุน  ควบคุม  ดูแลใหอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพและ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดคุณภาพมาตรฐานดวยการใหบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรมดานการออกแบบ  อํานวยการและควบคุมคุณภาพการกอสราง

อาคารใหไดมาตรฐานทางวิชาชีพ  สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

(๒) กํากับ   ดูแล   ติดตาม   ประเมินผล   และใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ

สถาปตยกรรมและวิศวกรรมดานอาคารประเภทสถานพยาบาลและอาคารเกี่ยวเนื่องใหไดมาตรฐาน

ทางวิชาชีพ  สอดคลองกบักฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) วิเคราะห  วิจัย  กําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานรวมทั้งพัฒนาองคความรูดานอาคาร

สถานที่ของสถานบริการสุขภาพและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน 

ทางวิชาชีพ  สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๙ กองวิศวกรรมการแพทย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนางานดานวิศวกรรมการแพทย  วิศวกรรม  ความปลอดภัย  

และวิศวกรรมสื่อสารใหกับสถานบริการสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวของ   

(๒) สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาระบบการรับรองและดําเนินการสอบเทียบมาตรฐาน

ของครุภัณฑทางการแพทยและการสาธารณสุขใหแกหนวยบริการสุขภาพ 

(๓) พัฒนา  สงเสริม   จัดระบบวิศวกรรมการสื่อสาร  สําหรับระบบบริการสุขภาพ 

ของประเทศ 

(๔) พัฒนาบุคลากรของสถานบริการสุขภาพ  ดานวิศวกรรมการแพทยใหไดมาตรฐาน 

(๕) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนา  ผลิต  และประเมินเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการแพทย

และสาธารณสุข 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๐ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนารูปแบบและการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน 

(๒) พัฒนาศักยภาพ   สง เสริม   และสนับสนุนการมีสวนรวมขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น  องคกรชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข  องคกรภาคเอกชน   และประชาชนในการ 

จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  และการดูแลสุขภาพดวยตนเอง 

(๓) สงเสริมและพัฒนาอาสาสมัคร  องคกรภาคเอกชนในการพิทักษสิทธิของประชาชน 

ดานสุขภาพเพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๑ กองสุขศึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริม  และสนับสนุนการดําเนินงานสุขศึกษาในระบบบริการสุขภาพแกหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน 



หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๒) เสนอกลยุทธและพัฒนาสื่อเกี่ยวกับสุขศึกษา  เพื่อใหมีการส่ือสารและการรณรงค 
ดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแกหนวยงานในสังกัดกระทรวงและหนวยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 

(๓) พัฒนารูปแบบและกระบวนการทางสุขศึกษาเพื่อสนับสนุนการสรางเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ   

(๔) พัฒนาเครือขายของกลุมบุคคลและองคกรตาง ๆ  ที่ดําเนินการดานการสรางเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน   และประชาชนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและสนับสนุน 
การดําเนินงานซึ่งกันและกัน 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๘๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาท่ีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  โดยปรับปรุงอํานาจ
หนาท่ีและยกฐานะของกองการประกอบโรคศิลปะเปนสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ   
และโอนสํานักพัฒนาระบบสาธารณสุขไปอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง
สาธารณสุข  รวมท้ังปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ  เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้น 
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่ เปล่ียนแปลงไป   อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ี 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


