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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
ข้อเสนอโครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัย  

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. 2552 
ข้อเสนอโครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัย 

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับภารกิจด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 
22 เมษายน 2559 ให้ส่วนราชการปรับโครงสร้างภายในเพื่อรองรับการขับเคลื่อนภารกิจ งานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Agenda Based) และภารกิจ 
งานตามอํานาจหน้าที่ งานพื้นฐาน (Function Based) และพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังภายในหน่วยงานและมอบหมายงานให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างส่วนราชการ
ภายในใหม่ โดยมีแนวดังนี้ 1) จัดทําคําขอเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในภาพรวมฯ 2) จัดทําแผนอัตรากําลังรองรับภารกิจระยะสั้น 5 ปี และระยะยาว 20 ปี 3) ยุบเลิกภารกิจ
ที่หมดความจําเป็น และเกลี่ยอัตรากําลังไปปฏิบัติงานอื่นที่จําเป็น เน้นการใช้รูปแบบการจ้างงานอื่น และสถานการณ์การปฏิรูปประเทศในปี 2559 รัฐบาลจะจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่มุ่งเน้นการบูรณาการ (Integration) และสร้างความสอดคล้องไปในทางเดียวกันทุกภาคส่วน (Alignment) เพื่อให้การปฏิรูปประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กรมอนามัยได้มีการสื่อสารและดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม และประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ “กรม
อนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน” การปรับวิธีคิด (Re-think) กระบวนงานหลัก 
(Core Business Line) และกําหนดบทบาท (Re-Role) เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (National Promotion 
Health Authority) ซึ่งการอภิบาล (Governance) หมายถึง การกํากับดูแล ปกป้อง คุ้มครอง ดังนั้น บุคลากรของกรมต้องมีการพัฒนาภาวะผู้นํา เพื่อแสดงบทบาทในการ
อภิบาล 4 รูปแบบ คือ Governance by leading: การอภิบาลโดยการนําของกรมและหน่วยงานในสังกัดทั้งระดับชาติและระดับพื้นที่ในเชิงประเด็นและเป้าหมาย 
Governance by Law & Regulation: อภิบาลระบบผ่านมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมาย Governance by Networking & Partnership: ระบบและกลไกการดําเนินงาน
ของท้องถิ่นที่มีภารกิจในการดําเนินงานกับประชาชนโดยตรง และ Governance by Social Marketing: การใช้หลักและเทคนิคทางการตลาดเพื่อสร้างอิทธิพลต่อกลุ่ม
ผู้รับสารเป้าหมายให้เกิดการยอมรับปฏิบัติปรับเปลี่ยนหรือเลิกพฤติกรรมเพื่อประโยชน์ทั้งแก่บุคคล กลุ่ม หรือสังคม และกําหนดการปรับยุทธศาสตร์เสริมศักยภาพภายใน
โดยการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานภายในที่เอื้อและสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจดังกล่าว และสนับสนุนการดําเนินงานของเขตสุขภาพ โดยไม่เพิ่มหน่วยงานใหม่ 
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและข้อสั่งการของรัฐบาล เป็นการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
มาตรา 47 บัญญัติว่า ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญจะมีส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด เป็นตําแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กระทรวง
กําหนด โดยต้องคํานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ําซ้อนและประหยัดเป็นหลัก" โดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายใน เป็น 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มภารกิจ
อํานวยการ กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสํานัก/กอง และ
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รวมมีหน่วยงานตามกฎกระทรวงฯ 26 หน่วยงาน 
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กรมอนามัย 

กลุ่มภารกิจด้าน 
การส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มภารกิจบริหาร 

ยุทธศาสตร์ระดับพื้นที ่    
กลุ่มภารกิจ 
อํานวยการ 

กลุ่มภารกิจด้าน 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

สํานักโภชนาการ 

สํานักทันตสาธารณสุข     

สํานักส่งเสริมสุขภาพ 

กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สํานักสุขาภิบาล 
อาหารและน้ํา 

สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1-12 

     กลุ่มตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัยตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 

 กองแผนงาน 

กองคลัง 

กองการเจ้าหน้าที ่

สํานักงานเลขานุการกรม 

   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

กองประเมินผลกระทบ 

ต่อสุขภาพ 

หน่วยงานตามกฎกระทรวงไม่มี บก. 
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กรมอนามัย 

สํานักงานเลขานุการกรม 
1) กลุ่มอํานวยการ 
2) กลุ่มสื่อสารองค์กร 
3) กลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร 
4) กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 
5) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
กองการเจ้าหน้าที ่
1) กลุ่มอํานวยการ 
2) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3) กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากําลัง 
4) กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
5) กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
6) กลุ่มกฎหมายและวินัย 
7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
กองคลัง 
1) กลุ่มอํานวยการ 
2) กลุ่มงบประมาณ 
3) กลุ่มบัญชี 
4) กลุ่มพัสด ุ
5) กลุ่มการเงิน 
กองแผนงาน 
1) กลุ่มอํานวยการ 
2) กลุ่มนโยบายและแผน 
3) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
5) กลุ่มข้อมูลและประเมินผล 
6) กลุ่มสื่อสารสาธารณะ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ระดับพื้นที ่กลุ่มภารกิจอํานวยการ กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สํานักส่งเสริมสุขภาพ 
1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์   
3) กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย  
4) กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก    
5) กลุ่มอนามัยวัยเรียน 
6) กลุ่มอนามัยวัยรุ่น 
7) กลุ่มอนามัยวัยทํางาน 
8) กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ 
สํานักทันตสาธารณสุข 
1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
3) กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย  
4) กลุ่มพัฒนาทันตสขุภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน 
5) กลุ่มพัฒนาทันตสขุภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 
6) กลุ่มพัฒนาทันตสขุภาพวัยทํางานและผู้สูงอาย ุ
7) กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข 
8) ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
สํานักโภชนาการ 
1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
3) กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
4) กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียน 
5) กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยรุ่นและวัยทํางาน 
6) กลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอาย ุ
7) กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ 
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ์
1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
3) กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ 
4) กลุ่มพัฒนาประชากร 
5) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ 
6) ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 

สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1) กลุ่มอํานวยการ          2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
3) กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่าย 
   อนามัยสิง่แวดล้อม 
4) กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล 
5) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 
6) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ 
7) กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข 
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
1) กลุ่มอํานวยการ         2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
3) กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร 
4) กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
1) กลุ่มอํานวยการ        2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
3) กลุ่มพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
4) กลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
5) กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย 
6) ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 
 ภารกิจสนับสนุน 
     1) กลุ่มอํานวยการ 
 ภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ 

2) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากําลังคน 
3) กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
4) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 
5) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 
6) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน 
7) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
8) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 ภารกิจพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ 
9) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
1) กลุ่มอํานวยการ        2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
3) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
4) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
5) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทํางาน 
6) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผูสู้งอาย ุ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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กลุ่มภารกิจอํานวยการ 
 

สํานักงานเลขานุการกรมอนามัย  
 1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มสื่อสารองค์กร 
 3) กลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร      4) กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 
 5) ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
กองการเจ้าหน้าที ่
        1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 3) กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากําลัง    4) กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 5) กลุ่มทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ    6) กลุ่มกฎหมายและวินัย 
 7) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
กองคลัง 
 1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มงบประมาณ 
 3) กลุ่มบัญชี        4) กลุ่มพัสดุ 
 5) กลุ่มการเงิน 
กองแผนงาน 
 1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มนโยบายและแผน 
 3) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ      4) กลุ่มวิเทศสมัพันธ์ 
 5) กลุ่มข้อมลูและประเมินผล      6) กลุ่มสื่อสารสาธารณะ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเลขานุการกรม 

กลุ่มสื่อสารองค์กร 
 

กลุ่มพิธีการ 
และกิจกรรมพิเศษ 

กลุ่มอํานวยการ 

 

กลุ่มสนับสนุน 
ภารกิจนักบริหาร 

ศูนย์บริการ 
ข้อมูลขา่วสาร 
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บทบาทหน้าที่ของสํานักงานเลขานุการกรม 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการงานสารบรรณและการรับส่งพัสดุ ไปรษณีย์ และเอกสารสิง่พิมพ์ระดับกรม/หน่วยงาน 
2. บริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยงาน 
3. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ ระดับหน่วยงาน 
4. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระดับหน่วยงาน 
5. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานภายในหน่วยงาน  
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มสื่อสารองค์กร 
1. ให้คําแนะนํา ปรึกษา และผลักดันให้เกิดการกําหนดนโยบายและทิศทางการสื่อสารองค์กร  
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และรูปแบบ นวัตกรรมการดําเนินงานสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายการสื่อสารภายในองค์กร 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มสนับสนุนภารกิจนักบริหาร 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับหน่วยงาน ที่สอดคลอ้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมอนามัย 
2. การบริหารจัดการ พัฒนา และสนับสนุน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลขานุการนักบริหาร 
3. การบริหารจัดการ กํากับติดตาม และรายงานผล การประชุมราชการ เลี้ยงรับรอง และกิจกรรมต่าง ๆ ของนักบริหาร 
4. งานประสานงาน การสั่งการ รวมทั้งการกํากับ ติดตามงาน ที่ผู้บริหารเป็นคณะกรรมการ/มอบหมายผู้แทน 
5. บริหารจัดการการเข้าร่วมพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนาพิธี และพิธีต่าง ๆ ของนักบริหารและบุคลากรในสงักัดกรมและภายนอกกรมอนามัย 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มพิธีการและกิจกรรมพิเศษ  
1. บริหารจัดการ งานกิจกรรมพิเศษ งานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย  เช่น  งานกาชาด แข่งขันกีฬาประจําปีกรมอนามัย ประสาน 

ให้ความร่วมมอืเข้าร่วมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี  ตรวจสุขภาพ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจา้งประจํา เป็นต้น 
2. บริหารจัดการการจัดสวัสดิการทั่วไป และสวัสดิการเชิงธุรกิจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 และ 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมอนามัยว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมอนามยั พ.ศ. 2556 
3. บริหารจัดการงานอาคารสถานที่ และบริหารจัดการอนุรักษ์พลังงาน ระดับกรม/หน่วยงาน 
4. ประสานงานให้ความอนุเคราะห์ สงเคราะห์ และบรรเทาสาธารณภัย แก่บุคลากร มลูนิธิ หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรม 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารปูแบบการให้บริการสารสนเทศของกรมอนามัยที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้มตามพันธกิจ

ของกรมอนามัย 
2. บริหารจัดการงานห้องสมุด ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ศูนย์สื่อส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์รับข้อร้องเรียนและข้อชมเชย และพิพิธภัณฑ์กรมอนามยั รวมทั้งการ

จัดการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ บริการศึกษาดูงาน และฝึกงาน ด้านบริการสารสนเทศของกรมอนามัย 
4. ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านบริการสารสนเทศ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการเจ้าหน้าที ่

กลุ่มพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล 

กลุ่มทะเบียนประวัติ 
และบําเหน็จความชอบ 

กลุ่มอํานวยการ 
 

กลุ่มสรรหา 
และบรรจุแต่งตั้ง 

กลุ่มกฎหมายและวินัย 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์ 
บริหารงานบุคคล 
และอัตรากําลัง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม 
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บทบาทหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกอง 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของกอง 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานภายในกอง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคล โดยการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือก 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน ลาออก บรรจุกลับเข้ารับราชการ การยืมตัว การปฏิบัติราชการ การปฏิบัติหน้าที่ การรักษาราชการแทน 

และการรักษาการในตําแหน่งของข้าราชการ  
3. ดําเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และเงินไม่ทําเวชปฏิบัติ 
4. ควบคุมบัญชีตําแหน่งว่างของข้าราชการ  
5. ดําเนินการจัดทํา ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ (จ.18) 
6. ดําเนินการจัดทําข้อมูลการสญูเสียบุคลากรทางสาธารณสุข  
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง 
8. ให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อน  ลาออก บรรจุกลับเข้ารับราชการ การยืมตัว การปฏิบัติราชการ การ

ปฏิบัติหน้าที่ การรักษาราชการแทน และการรักษาการในตําแหน่งของข้าราชการ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากําลัง 
1. วิเคราะห์ กําหนดยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลของกรม ที่สอดคล้องดับยุทธศาสตร์ของกรม และแปลงยุทธศาสตร์การบริหารงานบุคคลสู่การปฏิบัติ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการวางระบบ มาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
3. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการวางแผนอัตรากําลงัและจัดทําโครงสร้างอัตรากําลังของกรม 
4. ดําเนินการเรื่องการกําหนดตําแหน่งของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
5. การจัดทําคําของบประมาณหมวดค่าตอบแทนของพนักงานราชการ 
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน ทนัตแพทย์ชดใช้ทุน และนักเรยีนทุนอื่น ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 
7. บริหารงานทรัพยากรบุคคล ในส่วนของพนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
8. ดําเนินการจัดทํา ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บัญชีถือจ่ายคา่จ้างประจํา 
9. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม อ.ก.พ.กรม 
10. ให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

4. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา การวางแผน และการกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์กรม 

และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับโครงการประชุม ฝึกอบรม สมัมนา และการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
3. ดําเนินการเรื่องการลาศึกษาต่อภายในประเทศ และฝึกอบรมในประเทศ/ต่างประเทศ 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา/จัดสรรทุนศกึษาต่อ และฝกึอบรมในประเทศ/ต่างประเทศ 
5. ดําเนินการเพื่อให้มีการเสริมสร้างแรงจูงใจและความผาสุกในการปฏิบัติงาน 
6. ให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มทะเบียนประวัตแิละบาํเหน็จความชอบ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรม 
2. ดําเนินการเรื่องทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และจัดทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
4. จัดทําคําของบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินรางวัลประจําปี   
5. จัดทําฐานข้อมลูบุคลากรภาครัฐของผู้มสีิทธิและบุคคลในครอบครัวเกี่ยวกับสวัสดิการ การรักษาพยาบาล  
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจํา  
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการขอพระราชทานเพลิงศพ 
8. ดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (กสจ.) 
9. ให้คําปรึกษา แนะนํา และตอบข้อหารือเกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มกฎหมายและวนิยั 
1. ดําเนินการทางวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรม  
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการฟ้องคดี การแก้ต่างคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองของกรมอนามัย 
3. ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข ์
4. ตรวจสอบการดําเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ กฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ ทางกฎหมายและวินัย 
6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎข้อบังคับของหน่วยงาน 
7. เผยแพร่ ให้ความรู้ และให้คําปรึกษาแนะนําทางด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และวินัย 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
1. ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง สง่เสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการอย่างสม่ําเสมอ 
2. สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หวัหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการ

มอบหมาย หรอืตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
3. ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกลง้ หรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม 
4. ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ 
5. ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการ หรือตามที่หวัหน้าส่วนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรมหรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่

กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
6. ดําเนินงานศูนย์ประสานราชการใสสะอาดของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
7. จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
8. ประสาน เร่งรัด และกํากับให้หน่วยงานในสังกัดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 
9. ติดตาม ประเมินผล และจัดทาํรายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วน

ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

กองคลัง 

กลุ่มพัสดุ กลุ่มการเงิน 

กลุ่มอํานวยการ 

 

กลุ่มงบประมาณ กลุ่มบัญชี 
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บทบาทหน้าที่ของกองคลัง 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกอง 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณของกอง 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของกอง 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานภายในกอง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มงบประมาณ 
1. จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี ระดับกรม/หน่วยงาน 
2. โอนเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยและหน่วยงานอื่น 
3. จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจําปีของหน่วยงานส่วนกลาง 
4. โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระดับกรม 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มบัญช ี
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการบัญชี รายงานการเงิน เงินยืม ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เงินงบกลาง และเงินสวัสดิการ 
3. ดําเนินการเก็บรักษาเอกสาร ใบสําคัญการเบิกจ่าย (งบเดือน) 
4. ให้คําปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มพัสด ุ
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ   
2. ให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการพัสดุ 
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มการเงิน 
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ / เงินนอกงบประมาณ 
2. ดําเนินการเก็บรักษาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและหลกัฐานแทนตัวเงิน 
3. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 
4. จัดทําทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการรับ/จ่ายเงิน 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการนําส่งเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ 
6. ให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการเงินการคลัง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองแผนงาน 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลุ่มข้อมูลและประเมินผล 

 

กลุ่มอํานวยการ 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 

กลุ่มสื่อสารสาธารณะ 
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บทบาทหน้าที่ของกองแผนงาน 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกอง 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณของกอง 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของกอง 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานภายในกอง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มนโยบายและแผน 
1. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของประเทศเพื่อจัดทําข้อเสนอในการวางแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. ประสาน สนับสนุน และจัดทาํแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติการประจําปี แผนงาน/โครงการ และแผนเฉพาะกิจ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการ 
3. สื่อสาร แปลงยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวทางการส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ 
4. จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีตามระบบงบประมาณ และพัฒนาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5. พัฒนาการจัดทําระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางและหลักเกณฑ์การพัฒนา การบริหารและการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
2. จัดทําแผนแมบ่ทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
3. จัดหา พัฒนา บริหาร รักษาความปลอดภัย และบํารุงรักษาระบบงานสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกรม 
5. ให้การปรึกษา แนะนํา และแก้ไขปัญหาการพัฒนา การบริหาร และการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกรม 
6. พัฒนาบุคลากรของกรมอนามัยให้มคีวามรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหาร การบริการ และการ

ปฏิบัติงาน 
7. ติดตาม กํากับ และประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
1. พัฒนานโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านต่างประเทศ พร้อมบูรณาการ และขับเคลือ่นสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. วิเคราะห์ ติดตามสถานการณก์ารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรระหว่างประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย ท่าที   

แนวทางการดําเนินงาน และรูปแบบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. จัดเตรียมประเด็นเนื้อหาวิชาการและเสนอประเด็นด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรบัการประชุมนานาชาติ และจัดทําข้อมูลสารสนเทศการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บริการทางด้านข้อมูลสารสนเทศแก่หน่วยงานภายในกรม กระทรวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
4. ประสานการดําเนินงาน และอํานวยการด้านต่างประเทศของกรมอนามัยกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เรื่องการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม 

สัมมนา นําเสนอผลงาน การเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการกรมอนามัย 
5. ประสาน สนับสนุน ใหค้วามร่วมมือ ในการประชุม เจรจา และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และภารกิจต่างๆ ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มข้อมูลและประเมินผล 
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลสารสนเทศ และการติดตามประเมินผล 
2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจกรมอนามยั 
3. วิเคราะห์ วางแผน ควบคมุกํากับ และบริหารจัดการระบบข้อมูล เพื่อเชื่อมโยง บูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4. ประสานการจัดเก็บ รวบรวม และติดตามการรายงานข้อมูล เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ครบถ้วน ทันเวลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการ

บริหารจัดการ 
5. วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผล เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ตามภารกิจหลักของกรมอนามัย อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
6. พัฒนาระบบและกลไกการประสานติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานของเขตพื้นที่ เครือข่ายบริการกรมอนามัย รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7. พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศและการติดตามประเมินผล 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มสื่อสารสาธารณะ 
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสื่อสารสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างกระแสสังคมและสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
2. วิจัย ผลิต และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีการสื่อสาร แสวงหาช่องทางการสื่อสาร และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัยสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง กํากับ ติดตาม และประเมินผลสถานการณ์ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
4. พัฒนาภาคีเครือข่ายการสื่อสาร และการมสีว่นร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ตลอดจนขับเคลื่อนให้เกิดกระแสสังคม 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสรมิสุขภาพ 
 
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 1) กลุ่มอํานวยการ                                                   2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์                                         
 3) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก        4) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น  
 5) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทํางาน   6) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผูสู้งอายุ 
สํานักทันตสาธารณสขุ 
 1) กลุ่มอํานวยการ      2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
 3) กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย    4) กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน 
 5) กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง   6) กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยทํางานและผูสู้งอายุ 
 7) กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข    8) ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
สํานักโภชนาการ 
 1) กลุ่มอํานวยการ      2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 3) กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย   4) กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียน 
 5) กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยรุ่นและวัยทํางาน   6) กลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ 
 7) กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ 
สํานักส่งเสริมสุขภาพ 
 1) กลุ่มอํานวยการ      2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 3) กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย    4) กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 
 5) กลุ่มอนามัยวัยเรียน      6) กลุ่มอนามัยวัยรุ่น 
 7) กลุ่มอนามัยวัยทํางาน      8) กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ  
สํานักอนามัยการเจรญิพนัธุ ์
 1) กลุ่มอํานวยการ      2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 3) กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์   4) กลุ่มพัฒนาประชากร 
 5) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์   6) ศูนย์อนามยักลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี 
กิจกรรมทางกายวัยทํางาน 

กลุ่มอํานวยการ 
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี 
กิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี 
กิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี 
กิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ 
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บทบาทหน้าที่ของกองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกอง 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณของกอง 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของกอง 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานภายในกอง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสถานการณ์ กิจกรรมทางกายของประชาชนไทย  
2. พัฒนา ประเมิน จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย กิจกรรมทางกายของประชาชนไทย 
3. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ กิจกรรมทางกายชาติ และแผนแม่บท แผนงาน โครงการและงบประมาณ ที่เกี่ยวข้อง  
4. พัฒนาการจัดทํางบประมาณให้ได้เป้าหมายและผลลัพธ์สูงสุด เหมาะสมกับงานและงบประมาณ 
5. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการดําเนินงาน 
6. พัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านกิจกรรมทางกาย เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจของกรม 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกําหนดข้อแนะนํา/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สําหรับแมแ่ละเด็ก 
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมทางกายของแม่และเด็ก 
3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของแม่และเด็ก 
4. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง และถา่ยทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างกระแส กิจกรรมทางกายของแม่และเด็ก แก่ภาคีเครือข่าย 
5. สํารวจกิจกรรมทางกายของแม่และเด็ก และพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของแม่และเด็ก 
6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายสําหรับแมแ่ละเด็ก 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกําหนดข้อแนะนํา/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สําหรับวัยเรียนและวัยรุ่น 
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมทางกายของวัยเรียนและวัยรุ่น 
3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของวัยเรียนและวัยรุ่น 
4. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง และถา่ยทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างกระแส กิจกรรมทางกายของวัยเรียนและวัยรุ่น แก่ภาคีเครอืข่าย 
5. สํารวจกิจกรรมทางกายของแม่และเด็ก และพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของวัยเรียนและวัยรุ่น 
6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายสําหรับวัยเรียนและวัยรุ่น 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทํางาน 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกําหนดข้อแนะนํา/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สําหรับวัยทํางาน 
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมทางกายของวัยทํางาน 
3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของวัยทํางาน 
4. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง และถา่ยทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างกระแส กิจกรรมทางกายของวัยทํางาน แก่ภาคีเครือข่าย 
5. สํารวจกิจกรรมทางกายของแม่และเด็ก และพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของวัยทํางาน 
6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายสําหรับวัยทํางาน 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อกําหนดข้อแนะนํา/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สําหรับผู้สูงอายุ 
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเครื่องมือส่งเสริมกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ 
3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ 
4. พัฒนาศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง และถา่ยทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างกระแส กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ แก่ภาคีเครือข่าย 
5. สํารวจกิจกรรมทางกายของแม่และเด็ก และพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ 
6. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกายสําหรับผู้สูงอายุ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักทันตสาธารณสุข 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพ
วัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 

กลุ่มอํานวยการ 
 

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพ
เด็กปฐมวัยและวัยเรียน 

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
และการวิจัย 

กลุ่มพัฒนาระบบ 
ทันตสาธารณสุข 

กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพ
วัยทํางานและผู้สูงอาย ุ

ศูนย์ทันตสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ 
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บทบาทหน้าที่ของสํานักทันตสาธารณสุข 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานัก 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสํานัก 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานัก 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทันตสุขภาพ และนโยบายรัฐบาล 
2. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายด้านทันตสาธารณสุข และแก้ไขปัญหาทันตสขุภาพในระดับพื้นที่และระดับชาติ รวมทั้ง

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนงบประมาณ 
3. พัฒนาระบบการวางแผนงาน/โครงการ การดําเนินงานและกําหนดเป้าหมายทันตสุขภาพที่ชัดเจนของหน่วยงานระดับสํานัก และการกําหนดและถ่ายทอด

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงานและบุคคล ประเมินสถานการณ์ สภาวะทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย จัดทําข้อเสนอขอบเขต มาตรการและตัวบ่งชี้ของเป้าหมายการ
พัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพประชาชนสู่การมีสุขภาพช่องปากแข็งแรง 

4. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศทีส่่งผลต่อการพัฒนาการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันทันตสุขภาพ 
5. ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานด้านทันตสาธารณสุข ของสํานัก รวมทั้งตรวจสอบและประสานแผนการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  
6. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงระบบวิธีการ มาตรฐานการดําเนินงาน ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
7. ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ด้านทันตสาธารณสุขและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
8. พัฒนาการจัดการความรู้ และระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านทันตสาธารณสุข เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ ภารกิจของกรม 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจยั 
1. ประสานงาน การจัดกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนงานวิชาการและการพัฒนางานวิจัยในทุกกลุ่มวิชาการของสํานักทันตสาธารณสุข  
2. สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้มีบริการที่สะดวก ทันสมัย โปร่งใส และสจุริต  
3. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการให้บริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. พัฒนาคลังความรู้ งานห้องสมุด และงานบริการวิชาการอื่น ๆ  
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรยีน 
1. ศึกษา วิจัย พัฒนา มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง และรปูแบบการดําเนินงานสร้างเสริมทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียน 
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันตสขุภาพที่เหมาะสมกับหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียน 
3. พัฒนาต้นแบบการจัดบริการสร้างเสริมทันตสุขภาพที่เหมาะสมกับหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรยีน 
4. พัฒนาศักยภาพ สร้างการมีสว่นร่วม และถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างกระแสการดูแลทันตสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียนแก่ภาคีเครือข่าย 
5. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม ปัจจัยสําคญั และสถานการณ์ทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียน 
6. สนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ เด็กปฐมวัยและวัยเรียน  
7. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์เด็กและ

เยาวชน 
8. พัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ ตอบสนองโครงการพระราชดําริพระบรมวงศานุวงศ์ 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุน่และปัจจัยเสี่ยง 
1. ศึกษา วิจัย พัฒนา มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง และรปูแบบการดําเนินงานสร้างเสริมทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 
2. จัดทําและรับรอง มาตรฐานด้านปัจจัยแวดล้อมและผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันตสขุภาพที่เหมาะสมกับวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 
4. พัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังปัจจัยแวดล้อมทีม่ีผลกระทบต่อทันตสุขภาพของวัยรุ่น 
5. พัฒนาศักยภาพ สร้างการมีสว่นร่วม และถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างกระแสการดูแลทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยงแก่ภาคีเครือข่าย 
6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม ปัจจัยแวดล้อม ของวัยรุ่นและปัจจัยเสีย่ง 
7. สนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะในการคุม้ครองผู้บริโภคด้านทันตสุขภาพ 
8. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยทํางานและผู้สูงอายุ 
1. ศึกษา วิจัย พัฒนา มาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทาง และรปูแบบการดําเนินงานสร้างเสริมทันตสุขภาพวัยทํางานและผู้สูงอายุ 
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันตสขุภาพที่เหมาะสมกับวัยทํางานและผู้สูงอายุ 
3. พัฒนาต้นแบบการจัดบริการสร้างเสริมทันตสุขภาพที่เหมาะสมกับวัยทํางานและผู้สูงอายุ 
4. พัฒนาศักยภาพ สร้างการมีสว่นร่วม และถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างกระแสการดูแลทันตสุขภาพวัยทํางานและผู้สูงอายุแก่ภาคีเครือข่าย 
5. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม ปัจจัยสําคญั และสถานการณ์ทันตสุขภาพของวัยทํางานและผู้สูงอายุ 
6. สนับสนุนให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อทันตสุขภาพของวัยทํางานและผู้สูงอายุ 
7. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของวัยทํางานและผู้สูงอายุ 
8. พัฒนาต้นแบบการจัดการบริการสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกทันตกรรม 
9. พัฒนาต้นแบบการแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพ ตอบสนองโครงการพระราชดําริพระบรมวงศานุวงศ์ 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสขุ 
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี แนวทางการดําเนินงาน คุณภาพและมาตรฐาน ด้านระบบกําลังคนสุขภาพช่องปาก ระบบส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคในช่องปาก ระบบบริการสุขภาพช่องปาก และเศรษฐศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
2. จัดทําข้อเสนอเพื่อกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านระบบกําลังคนสุขภาพช่องปาก ระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก  
3. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรแก่ภาคีเครือข่าย 
4. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพช่องปาก  
5. ศึกษา วิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสมดําเนินงานสร้างเสริมทันตสุขภาพกลุ่มพิเศษ/กลุม่เฉพาะ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8. ศูนย์ทันตสาธารณสขุระหว่างประเทศ 
1. พัฒนากลไกการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพช่องปาก ได้แก่ การวางแผน/โครงการจัดบริการส่งเสริมป้องกันจากข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ การสนับสนุนให้

เกิดการประเมินผลการดําเนินงานการจัดบริการสุขภาพช่องปากในส่วนภูมิภาค การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น 
2. จัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวทางและคูม่ือปฏิบัติงานสําหรับการบริหารจัดการและการจัดบริการสุขภาพช่องปาก จัดบริการบูรณาการในหน่วยบริการ      

การทํางานเชิงรุกในชุมชน  
3. พัฒนาภาคเีครือข่ายในการร่วมจัดบริการสุขภาพช่องปาก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
4. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านระบบสุขภาพช่องปากแก่ผู้บังคับบัญชา ทันตบุคลากรและบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักโภชนาการ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการ 
วัยรุ่นและวัยทํางาน 

กลุ่มอํานวยการ 
 

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการ 
วัยเรียน 

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการ 
สตรีและเด็กปฐมวัย 

กลุ่มวิจัยอาหาร 
เพื่อโภชนาการ 

กลุ่มส่งเสริมโภชนาการ 
ผู้สูงอายุ 
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บทบาทหน้าที่ของสํานักโภชนาการ 

1. กลุ่มอํานวยการ 
1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานัก 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสํานัก 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานัก 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการ และนโยบายของรัฐบาล 
2. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านโภชนาการ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนงบประมาณ 
3. พัฒนาระบบการกําหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มและบุคคล 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศด้านโภชนาการ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบกลไก และเครือข่าย รายงานเฝ้าระวังทางโภชนาการ 
6. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านโภชนาการ 
7. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสํานักโภชนาการ 
8. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานของสํานัก ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
9. ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ด้านโภชนาการ และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
10. พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านโภชนาการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มส่งเสริมโภชนาการสตรแีละเดก็ปฐมวัย 
1. กําหนดกรอบทิศทาง นโยบาย กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
2. ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
3. พัฒนาและจัดทําเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งระบบรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย 
4. พัฒนาระบบและกลไกการเฝา้ระวัง รวมทั้งจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสานความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนหรอืส่งเสริมการดําเนินงานแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6. ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  
7. รับผิดชอบงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัยระดับกรม กระทรวง ประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเด็กไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพตอบสนองการ

ปฏิรูปกรมและกระทรวง 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยเรียน 
1. กําหนดกรอบทิศทาง นโยบาย กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านส่งเสริมโภชนาการวัยเรียน 
2. ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมโภชนาการวัยเรียน 
3. พัฒนาและจัดทําเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งระบบรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมโภชนาการวัยเรียน 
4. พัฒนาระบบ กลไกการเฝ้าระวัง รวมทั้งจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสานความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนหรอืส่งเสริมการดําเนินงานแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6. ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
7. รับผิดชอบงานส่งเสริมโภชนาการในเด็กวัยเรียนระดับกรม กระทรวง ประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเด็กไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพตอบสนองการปฏิรูปกรม

และกระทรวง 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มส่งเสริมโภชนาการวัยรุ่นและวยัทํางาน 
1. กําหนดกรอบทิศทาง นโยบาย กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการส่งเสริมโภชนาการวัยรุ่นและวัยทํางาน 
2. ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมโภชนาการวัยรุ่นและวัยทํางาน 
3. พัฒนาและจัดทําเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งระบบรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมโภชนาการวัยรุ่นและวัยทาํงาน 
4. พัฒนาระบบและกลไกการเฝา้ระวัง รวมทั้งจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสานความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนหรอืส่งเสริมการดําเนินงานแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6. ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
7. รับผิดชอบงานส่งเสริมโภชนาการวัยรุ่นและวัยทํางานระดับกรม กระทรวง ประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อคนไทยสุขภาพดี ตอบสนองการปฏิรูปกรมและ

กระทรวง 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. กลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ 
1. กําหนดกรอบทิศทาง นโยบาย กฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานในการส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ 
2. ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ 
3. พัฒนาและจัดทําเกณฑ์มาตรฐานรวมทั้งระบบรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ 
4. พัฒนาระบบและกลไกการเฝา้ระวัง รวมทั้งจัดทําข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และประสานความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนหรอืส่งเสริมการดําเนินงานแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
6. ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
7. รับผิดชอบงานส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุระดับกรม กระทรวง ประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อคนไทยสุขภาพดี ตอบสนองการปฏิรูปกรมและกระทรวง 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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7. กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ 
1. ศึกษาวิจัยคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร และภาวะโภชนาการทางชีวเคมี 
2. พัฒนาและจัดทําข้อมูลคุณคา่ทางโภชนาการของอาหาร 
3. พัฒนาคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ 
4. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจวิเคราะห์อาหารทางห้องปฏิบัติการ 
5. ศึกษาวิจัยภาวะโภชนาการทางชีวเคมี 
6. บริการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
7. พัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจประเมินสารไอโอดีน 
8. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
9. ช่วยงานส่งเสริมโภชนาการทุกกลุ่มวัยระดับกรม กระทรวง ประเทศ และระดับนานาชาติ  เพื่อเด็กไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพตอบสนองการปฏิรูปกรมและ

กระทรวง 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักส่งเสริมสุขภาพ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 

กลุ่มอนามัยวัยเรียน  

กลุ่มอํานวยการ 
 

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก 

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
และการวิจัย 

กลุ่มอนามัยวัยทํางาน 

กลุ่มอนามัยวัยรุ่น 
 

กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ 
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บทบาทหน้าที่ของสํานักส่งเสริมสุขภาพ 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานัก 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสํานัก 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานัก 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านส่งเสริมสุขภาพ และนโยบายของรัฐบาล 
2. ผลักดันและขบัเคลื่อนให้เกิดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลัก ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติควบคุม

การส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
3. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบควบคุม กํากับ และประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์ ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย จัดทําแผนงาน แผนงบประมาณ ควบคุมกํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ 
5. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาและจัดทํามาตรฐานกระบวนงานที่มีคุณภาพเพื่อสร้างคุณค่าการดําเนินงาน 
6. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบบริหารราชการของสํานัก 
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิชาการ กําหนดแนวทางพัฒนากลไกระบบข้อมูลสารสนเทศส่งเสริมสขุภาพเพื่อกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
8. ศึกษาการวัด วิเคราะห์ วิจัย การจัดการความรู้ ควบคุม กํากับ ประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์  
9. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถด้านแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ วิจัย และประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
10. ให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการด้านการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ ประเมินผล การจัดการความรู้ข้อมูลขา่วสาร สารสนเทศด้านส่งเสริม

สุขภาพ 
11. การประเมินเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ 
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12. จัดทําข้อเสนอการเงินการคลังด้านส่งเสริมสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ 
13. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการดําเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
14. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือประสานและสนับสนุนการดําเนินงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจยั 
1. วางระบบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทําแผนปฏิบัติงาน วิเคราะห์อัตรากําลังของหน่วยงาน เพื่อให้ดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
2. ประสานแผนยทุธศาสตร์การวิจัยของสํานักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนให้การทํางานวิชาการและงานวิจัยมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 
3. จัดทําและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติหลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการค้นหา และนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
4. อํานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุม และจัดทํารายงาน พร้อมหลักฐานการประชุม 
5. พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผดิชอบ เพื่อให้ระบบงานมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
6. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนหรือสร้างความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน  
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มอนามัยแม่และเดก็ 
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักการอนามัยแม่และเด็กของประเทศ 
2. ผลักดันและขบัเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
3. ศึกษาวิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของกลุ่มแมแ่ละเด็ก 
4. พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน กฎเกณฑ์ การดําเนินงาน และมาตรฐานของผู้ดําเนินงาน รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสขุภาพและคุณภาพ   

ผู้ดําเนินงานการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก 
5. พัฒนาระบบการควบคุมป้องกันเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากมารดาสู่ทารก และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
6. พัฒนาระบบกลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก 
7. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถและการมสี่วนร่วมในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 
8. สร้างกระแสและการขับเคลือ่นทางสังคมด้านพฤติกรรมสง่เสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก 
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9. ประสานความร่วมมือ ติดตาม และประเมินผลด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยแมแ่ละเด็กของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
10. จัดทําข้อเสนอการเงินการคลังด้านส่งเสริมสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์กลุ่ม หญิงตั้งครรภ์ และเด็กเลก็ 0-5 ปี 
11. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการดําเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มอนามัยวัยเรียน 
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนของประเทศ 
2. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้เทคโนโลยีการส่งเสริมสขุภาพและการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
3. พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน กฎเกณฑ์ การดําเนินงาน และมาตรฐานของผู้ดําเนินงาน รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสขุภาพและคุณภาพ  

ผู้ดําเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน  
4. พัฒนาระบบกลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังโดยเฉพาะการเฝ้าระวังอวัยวะการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น สายตา การได้ยินและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถและการมสี่วนร่วมในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชนแก่หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 
6. สร้างกระแสและการขับเคลือ่นทางสังคมด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
7. ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทัง้พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสขุภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
8. การวางระบบสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมสขุภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
9. จัดทําข้อเสนอการเงินการคลังด้านส่งเสริมสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี 
10. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการดําเนินการตามพันธกรณ ีข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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6. กลุ่มอนามัยวัยรุ่น 
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่นของประเทศ 
2. ศึกษาวิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพของกลุ่มเด็กวัยรุ่น 
3. พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน กฎเกณฑ์ การดําเนินงาน และมาตรฐานของผู้ดําเนินงาน รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสขุภาพและคุณภาพ  

ผู้ดําเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ่น 
4. พัฒนาระบบกลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น 
5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถและการมสี่วนร่วมในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยรุ่น แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 
6. สร้างกระแสและการขับเคลือ่นทางสังคมด้านพฤติกรรมสง่เสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น 
7. ประสานความร่วมมือ ติดตาม และประเมินผลด้านส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสขุภาพอนามัยวัยรุ่น 
8. จัดทําข้อเสนอการเงินการคลังด้านส่งเสริมสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มเด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6-24 ปี 
9. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการดําเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

7. กลุ่มอนามัยวัยทํางาน 
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานของประเทศ 
2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ และการจดัการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพประชากรวัยทํางาน 
3. พัฒนา และจัดทํามาตรฐาน กฎเกณฑ์ การดําเนินงาน และมาตรฐานของผู้ดําเนินงาน รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสขุภาพและคุณภาพ   

ผู้ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน 
4. พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน 
5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และชุมชน 
6. พัฒนารูปแบบ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสื่อสาร ในการสรา้งกระแสและการขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน 
7. ประสานความร่วมมือ ติดตาม และประเมินผลด้านส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทํางาน 
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8. จัดทําข้อเสนอการเงินการคลังด้านส่งเสริมสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มผูใ้หญ่อายุ 25-59 ปี 
9. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการดําเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 

8. กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ 
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศ 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน กฎเกณฑ์ การดําเนินงาน และมาตรฐานของผู้ดําเนินงาน รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ         

ผู้ดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยผู้สูงอายุ 
4. พัฒนาระบบกลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 
5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และชุมชน 
6. สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
7. ประสานความร่วมมือ ติดตาม และประเมินผลด้านการสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุของภาคีเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลีย่น

เรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
8. จัดทําข้อเสนอการเงินการคลังด้านส่งเสริมสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มผูสู้งอายุ 60 ปีขึ้นไป 
9. ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการดําเนินการตามพันธกรณี ข้อตกลง และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี 
อนามัยการเจริญพันธุ ์

กลุ่มอํานวยการ 
 

กลุ่มพัฒนาประชากร 
 

กลุ่มพัฒนาเครือข่าย 
อนามัยการเจริญพันธุ ์

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ 
และแรงงานข้ามชาติ 
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บทบาทหน้าที่ของสํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานัก 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสํานัก 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานัก 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และนโยบายของรัฐบาล 
2. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจําปีและแผนงบประมาณ 
3. ผลักดันและขบัเคลื่อนให้เกิดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย และระบบเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ประเทศไทย 
5. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการควบคุม กํากับ และประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตาม

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมการ
เกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 

6. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
7. พัฒนาระบบการกําหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงาน และบุคคล 
8. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการควบคุม กํากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
9. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของสํานัก 
10. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานของสํานัก ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
11. ศึกษา วิจัย พัฒนา และจัดการหลักสูตรและฝึกอบรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ร่วมกับองค์กร หรือสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
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12. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี องค์ความรู้และประสบการณ์ด้านประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งในและระหว่างประเทศ 
13. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศด้านประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งในและระหว่างประเทศ 
14. พัฒนาพิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัวและศนูย์สารสนเทศ 
15. ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์ทั้งในและระหว่างประเทศ 
16. พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านประชากรและอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานัก 
17. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ 
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ 
1. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย และประชาชน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ 
3. ขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อผลักดันและสนับสนุนให้เกิดนโยบายและกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์ 
4. สร้างกระแสสังคม รณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักในสิทธิและการดูแลสุขภาพด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
5. จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ 
6. ประสานความร่วมมือ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ของภาคีเครือข่าย 
7. สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ 
8. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบและแนวทางปฏิบัติด้านการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และการดําเนินงานของภาคีเครือข่าย ระดับอําเภอ ตําบล รวมทั้ง

ระบบการรับรองมาตรฐาน และขยายความครอบคลุมทั่วประเทศ 
9. พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการสือ่สารเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนให้พื้นที่ดําเนินงานให้ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่น เยาวชนและครอบครัว 
10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรการดําเนินงานในระดับเขต จังหวัด อําเภอ และตําบล เพื่อการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน   
11. พัฒนารูปแบบ นวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการสือ่สารเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนให้พื้นที่ดําเนินงานให้ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่น เยาวชนและครอบครัว 
12. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และผลักดันการปฏิบัติให้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
13. การควบคุมกํากับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มพัฒนาประชากร 
1. ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและอนามัยการเจริญพันธุ์ 
2. พัฒนา ผลักดัน สนับสนุนนโยบายและกฎหมาย และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ 
3. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี จัดทําเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบ แนวทางการพัฒนาคุณภาพประชากร 
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพัฒนาคุณภาพประชากรและผลักดันการปฏิบัติให้ถึงประชาชน  
5. ประสานความร่วมมือ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านพัฒนาประชากร 
6. สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพันธุ์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
2. จัดทําเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบและแนวทางการดําเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐาน 
3. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และผลักดันการปฏิบัติให้ถึงประชาชน 
5. ประสานความร่วมมือ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
6. สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. ศูนย์พัฒนาอนามัยกลุ่มชาตพิันธุ์ ชายขอบ และแรงงานขา้มชาต ิ
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติใน

ประเทศไทย 
2. พัฒนารูปแบบและมาตรฐานการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุม่ชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 
3. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และการพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติแก่เจ้าหน้าที่ทัง้

ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
4. เป็นแหล่งข้อมลูทางประชากรและส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 
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5. เป็นเครือข่ายดูงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ในและต่างประเทศ 
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 
กองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ 
 1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 3) กลุ่มพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ    4) กลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 5) กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย   6) ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
 1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 3) กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร     4) กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 
สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 1) กลุ่มอํานวยการ       2) กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 3) กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม 4) กลุ่มพัฒนาการสุขาภิบาล 
 5) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน    6) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ 
 7) กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ 
และสร้างการมีส่วนร่วม 

ภาคีเครือข่าย 

กลุ่มอํานวยการ 
 

กลุ่มเฝ้าระวัง 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพัฒนาระบบ 
ประเมินผลต่อสุขภาพ 

ศูนย์ห้องปฏิบัติการ 
กรมอนามัย 
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บทบาทหน้าที่ของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกอง 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของกอง 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอง 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ

นโยบายของรัฐบาล  
2. พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนงบประมาณ  
3. พัฒนาระบบการกําหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงานและบุคคล  
4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศด้านประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
5. วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานด้านประเมินผลกระทบต่อสขุภาพและการเฝ้าระวังด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์กอง 
7. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานของกอง ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ    
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
1. จัดทําข้อเสนอนโยบาย แผน และอื่นใดด้านอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสุขภาพ รวมทั้งจัดทําข้อเสนอเรื่ององค์ความรู้ แนวทาง ประเมิน 

คาดการณ์ความเสี่ยง และชี้นําด้านการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม     
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ระบบ รูปแบบเกี่ยวกับอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสุขภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวังด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาและจัดทําเกณฑ์ มาตรฐาน เครื่องมอื ตัวชี้วัด วิธีการ แนวทางเกี่ยวกับอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสุขภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวังด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง สื่อสาร และเตือนภัย รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศ และสถานการณเ์กี่ยวกับอากาศและการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศด้านสุขภาพ    
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาขีดความสามารถ สร้างการมีสว่นร่วม และใหค้ําปรึกษาแนะนําในการดําเนินงานด้านอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ด้านสุขภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   
6. ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานระหว่างประเทศด้านอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสุขภาพ รวมทั้งการเฝา้ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม    
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

4. กลุ่มพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพ 
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสขุภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

การประเมินผลกระทบต่อสขุภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
2. พัฒนาหลักเกณฑ์ เกณฑ์มาตรฐาน วิธีการ เครื่องมือ  ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มผีลต่อสุขภาพ  
3. พัฒนาระบบ กลไก เครือข่าย และประสานความร่วมมือด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชาติ ระดับ

ท้องถิ่น โครงการและกิจกรรม ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
4. พัฒนาระบบ กลไกการใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการคุ้มครองและส่งเสริมสขุภาพ   
6. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และสร้างการมีส่วนร่วมในการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้

คําปรึกษา ข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
7. ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานระหว่างประเทศด้านการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม     
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
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5. กลุ่มพัฒนาศักยภาพและสรา้งการมีส่วนรว่มภาคีเครือข่าย 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีในการถ่ายทอด และการสื่อสารความเสีย่งด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยง

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสุขภาพ  
2. สนับสนุนการถ่ายทอดและพัฒนาขีดความสามารถ และสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสุขภาพ 
3. สื่อสาร เตือนภัยความเสี่ยงต่อสุขภาพเพื่อให้ประชาชนตระหนัก สามารถดูแลและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาวะแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
4. ประสาน พัฒนาความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสุขภาพ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. ศูนย์ห้องปฏบิัติการกรมอนามัย 
1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์และทดสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและชีววิทยาเพื่อให้ได้องค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ

ต่อสุขภาพ 
3. พัฒนาและบูรณาการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับเปลี่ยนค่าเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศและการป้องกันเพื่อความปลอดภัยใน

ชีวิตและสนับสนุนสุขภาวะของประชาชน 
4. พัฒนาระบบกลไกการตรวจวิเคราะห์และทดสอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อรองรับการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมิน

ความเสี่ยงต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นหลักฐาน
สนับสนุนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 

6. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์ และการใช้ชุดทดสอบภาคสนามด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ 

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 

 

กลุ่มอํานวยการ 

 

กลุ่มพัฒนาระบบ 
การจัดการคุณภาพน้ําบริโภค

กลุ่มพัฒนาระบบ 
สุขาภิบาลอาหาร 
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บทบาทหน้าที่ของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานัก 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสํานัก 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานัก 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา และนโยบายของรัฐบาล  
2. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนงบประมาณ 
3. พัฒนาระบบการกําหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงานและบุคคล 
4. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านสุขาภิบาลอาหารและคณุภาพน้ําบริโภค เพื่อจัดทําข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค 
5. ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบควบคุม กํากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินผลงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
7. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงานของสํานัก ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
8. พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสขุาภิบาลอาหารและน้ํา เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
9. ศึกษา/วิจัย รปูแบบพฤติกรรมของประชาชนในการบริโภคอาหารและน้ํา 
10. สื่อสารความเสีย่งด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ในช่องทางต่าง ๆ 
11. ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3. กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร 
1. ศึกษาวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร 
2. พัฒนามาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการนําองค์ความรู้วิชาการ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

สุขาภิบาลอาหาร 
3. พัฒนาฐานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทําสถานการณ์สุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งจัดทําคลังข้อมูลงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร 
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้การสนับสนุน/เป็นที่ปรึกษา แนะนาํวิชาการด้านสุขาภิบาลอาหารและข้อร้องเรียนด้านกฎหมาย 
5. พัฒนากระบวนการและหลักสูตรด้านสุขาภิบาลอาหาร  ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ประชาสัมพันธ์หลักสตูรและสนับสนุนให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องนําไปใช้พัฒนาบุคลกรด้านสุขาภิบาลอาหาร 
6. บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์/เงื่อนไขตามกฎหมาย 
7. ตรวจประเมินหน่วยงานระดับภูมิภาคในการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร (Auditor) 
8. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดรวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวข้อง  
9. สนับสนุนการนําระบบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในระดับเขต จังหวัด และทอ้งถิ่น 
10. พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่ปกติ พื้นที่เสี่ยง พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และกรณีสาธารณภัย 
11. สนับสนุนการดําเนินงานเฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารของพื้นที่  
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพน้ําบริโภค 
1. ศึกษาวิจัย องค์ความรู้ พัฒนามาตรฐานและนวัตกรรมด้านคุณภาพน้ําบริโภค  
2. พัฒนาระบบการจัดการน้ําสะอาด จากระบบผลิตน้ําสะอาด และแหลง่น้ําบริโภคตามธรรมชาติ 
3. จัดทํา/พัฒนาฐานข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทาํสถานการณ์คุณภาพน้ําบริโภคและการเขา้ถึงน้ําสะอาด  
4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภคในพื้นที่ปกติ พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ในกรณสีาธารณภัย และกลุม่ที่ควรได้รับการดูแลพิเศษ 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ําบริโภคของพื้นที่ 
6. พัฒนากระบวนการและหลักสูตรด้านคุณภาพน้ําบริโภค ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  ประชาสัมพันธ์หลักสตูร และสนับสนุนให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องนําไปใช้พัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพน้ําบริโภค 
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7. บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ และความสามารถด้านคุณภาพน้ําบริโภคให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์/เงื่อนไขตามกฎหมาย 
8. สนับสนุนการนําระบบรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในระดับเขต จังหวัดและท้องถิ่น  
9. ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพน้ําบริโภคที่เกี่ยวข้อง 
10. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด การนําองค์ความรู้วิชาการ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานน้ําบริโภคในทุกภาคส่วน 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงาน 

สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
 

กลุ่มพัฒนา 
อนามัยสิ่งแวดล้อมเมือง

และชุมชน 

กลุ่มอํานวยการ 
 

กลุ่มพัฒนา 
การสุขาภิบาล 

 

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ 
และศักยภาพภาคีเครือข่าย

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข 

กลุ่มพัฒนา 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

จากมลพิษ 
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บทบาทหน้าที่ของสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1. กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของสํานัก 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของสํานัก 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานัก 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบายระดับประเทศ สถานการณ์และแนวโน้มด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป้าหมายระดับสากลและระดับภูมภิาคที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนงานหลักด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณประจําปี และถ่ายทอด

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงาน และบุคคล 
3. ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
5. พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
6. ประสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือและศักยภาพภาคีเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน 
2. พัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย 
3. พัฒนาหลักสูตร และระบบการรับรองมาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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4. สร้างกระแส สือ่สารความเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนทางสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน 
5. พัฒนาคลังข้อมูล ชุดความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์  
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. กลุ่มพัฒนาการสุขาภบิาล 
1. ศึกษาวิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม การดําเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และ

สาธารณภัย อาทิ การสุขาภิบาลทั่วไป สิ่งปฏิกูล มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย น้ําเสีย สัตว์และแมลงพาหะนําโรค เป็นต้น 
2. พัฒนา จัดทํามาตรฐาน มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และสาธารณภัย เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และสาธารณภัย   
4. พัฒนาชุดความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยพิบัติ และสาธารณภัย 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อมเมืองและชุมชน 
1. ศึกษาวิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับเมอืงและชุมชน รวมทั้งที่พักอาศัย สถานที ่

สถานบริการสาธารณะ 
2. พัฒนา จัดทํามาตรฐาน มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับเมืองและชุมชน รวมทั้งที่พักอาศัย สถานที่ สถานบรกิารสาธารณะ 

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระบบงานอนามัย

สิ่งแวดล้อม สาํหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
4. พัฒนาชุดความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรบัเมืองและชุมชน รวมทั้งที่พักอาศัย สถานที่ สถานบริการสาธารณะ  
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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6. กลุ่มพัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อมจากมลพิษ 
1. ศึกษาวิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ อาทิ สารเคมี โลหะหนัก เสียง รังสี เป็นต้น 
2. พัฒนา มาตรฐาน มาตรการ แนวทางปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ รวมทั้งเหตุรําคาญและกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริม 

และสนับสนุนการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3. พัฒนาระบบและกลไกการจัดการและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ เหตุรําคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการ

สาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
4. พัฒนาชุดความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการจัดการและเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ รวมทั้งเหตุราํคาญและกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสขุ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์และแนวโน้มด้านกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งกฎหมายภายในประเทศ

และกฎหมายระหว่างประเทศ 
2. พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน กํากับติดตาม บังคับใช้ และพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนากฎหมาย แนวทาง มาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย 
4. ดําเนินการด้านเลขานุการกิจของคณะกรรมการสาธารณสุข และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
5. ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องอุทธรณ์ คดีปกครอง การให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบข้อหารือ วินิจฉัยตีความในการดําเนินคดีปกครอง การประสานงานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานกับพนักงานอัยการฝ่ายคดีปกครองเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือดําเนินการ ว่าต่างหรือแก้ต่างคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ระดบัพื้นที่ 
 
ศูนย์อนามัยที ่1-12 
 ภารกิจสนับสนุน 

1) กลุ่มอํานวยการ 
 ภารกิจวิจัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสุขภาพ 

1) กลุ่มขับเคลือ่นยุทธศาสตร์และพัฒนากําลังคน 
2) กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
3) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 
4) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 
5) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน 
6) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
7) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม   

 ภารกิจพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการส่งเสริมสขุภาพ 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์อนามัยที่ 1-12 

ภารกิจอํานวยการ 
 
 
 
1) กลุ่มอํานวยการ 
 

ภารกิจวิจัยพัฒนา 
และสนับสนุนเขตสุขภาพ 

 
1) กลุ่มขับเคลือ่นยุทธศาสตร์และพัฒนากําลังคน 
2) กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
3) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 
4) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 
5) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทํางาน 
6) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
7) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

ภารกิจพัฒนารูปแบบ  
และนวัตกรรมบริการ

ส่งเสริมสุขภาพ 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
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บทบาทหน้าที่ของศูนย์อนามัยที่ 1-12 
1. ภารกิจสนับสนุน 
   1) กลุ่มอํานวยการ 

1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของศูนย์ 
2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์ 
3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กํากับ การใช้จ่ายงบประมาณ 
4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และการอนุรักษ์พลังงาน 
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลของศูนย์ 
6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ ภายในศูนย์ 
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ภารกิจวจิัยพัฒนาและสนับสนุนเขตสขุภาพ 
1) กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพฒันากําลังคน 

1. กําหนดทิศทางการศึกษาวิจัย และบริหารการใช้ประโยชน์งานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมายขององค์กร 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
3. วิเคราะห์นโยบายกระทรวง กรมอนามัย ปัญหาของพื้นที่ เพื่อจัดทําแผนของหน่วยงาน และแผนพัฒนาองค์กร 
4. กําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนงาน งบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย 
5. ประสานและชี้แจงการทํางานกับภาคีเครือข่ายของศูนย์ (ได้แก่  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศกึษา องค์กรเอกชน ฯลฯ) 
6. ร่วมปฏิบัติการและบูรณาการแผนของศูนย์ 
7. จัดระบบการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ ของหน่วยงาน 
8. กํากับการจัดทํากรอบแนวทางการจัดทําและรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
9. จัดทําระบบข้อมูลด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
10.บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
11.บริหารงานพัฒนาองค์กร  
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12.พัฒนาและบริหารกระบวนการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะทางด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
13.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    2) กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 
1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ 
3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย 
4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย 
5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม 
6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing) 
7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขุภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
10.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
11.ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     3) กลุ่มพัฒนาการสง่เสริมสุขภาพวัยเรียน 
1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ 
3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย 
4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย 
5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม 
6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing) 
7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
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9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขุภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
10.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
11.ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     4) กลุ่มพัฒนาการสง่เสริมสุขภาพวัยรุ่น 
1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ 
3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย 
4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย 
5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม 
6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing) 
7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขุภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
10.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
11.ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     5) กลุ่มพัฒนาการสง่เสริมสุขภาพวัยทํางาน 
1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ 
3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย 
4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย 
5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม 
6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing) 



 

โครงสร้างการบริหารงานของกรมอนามัย ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 

64 
7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขุภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
10.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
11.ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

     6) กลุ่มพัฒนาการสง่เสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
1. เฝ้าระวังด้านสุขภาพ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
2. ผลิตและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ 
3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตามกลุ่มวัย 
4. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพให้ภาคีเครือข่าย 
5. รณรงค์ และสร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหรือสังคม 
6. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Marketing) 
7. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
8. กํากับ ดูแล ประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
9. ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสขุภาพ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
10.ประเมินรับรองมาตรฐานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
11.ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
12.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7) กลุ่มพัฒนาอนามัยสิง่แวดล้อม 
1. เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ 
2. ผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ภาคีเครือข่าย 
4. รณรงค์ และสร้างกระแสการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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5. บริหารจัดการด้านการตลาดเพื่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Marketing) 
6. พัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
7. กํากับ ดูแล ประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นทีท่ีร่ับผิดชอบ 
8. ประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
9. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
10.คุ้มครองประชาชนและผู้ใช้บริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
11.ผลักดันมาตรการทางกฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
12.ให้บริการที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
13.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. ภารกิจพฒันารูปแบบและนวตักรรมบริการส่งเสริมสุขภาพ 
1) โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ 

1. วิจัย พัฒนาและผลิตนวัตกรรม รูปแบบการบริการด้านการส่งเสริมสขุภาพสําหรับโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ  
2. ดําเนินงานและพัฒนารูปแบบโรงพยาบาลที่ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. ดําเนินงานและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศนูย์สาธิตรูปแบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสําหรับหน่วยบริการสาธารณสุขและภาคี

เครือข่าย 
4. ฝึกอบรม เผยแพร่ ถ่ายทอด องค์ความรู้ นวัตกรรม แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้กับภาคีเครือข่าย  
5. ผลิตและพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ  
6. ประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร คลงัความรู้และนวัตกรรม 
8. พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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หน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดกีรมอนามัย 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 1) กลุ่มอํานวยการ       2) ฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินผล 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 1) ฝ่ายอํานวยการ       2) ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ 
 3) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายอํานวยการ 
 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
และประเมินผล 
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บทบาทหน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
1. ฝ่ายอํานวยการ 
1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป และงานประชุมของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
2. ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ 
3. ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณเบื้องต้น 
4. ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และยานพาหนะ 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินผล 
1. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ และวิเคราะห์ ประเมินผลการบริหาร การปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจโดยคํานึงถึงระบบควบคุม

ภายใน 
2. ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ 
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานการเงิน การบริหารงานพัสดุและการบริหารงานด้านอื่นๆ ของหน่วยรับตรวจ 
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและป้องปรามไม่ให้

เกิดความเสียหายหรือทุจริต 
5. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาํปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไข 
6. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายและเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. พัฒนางานการตรวจสอบภายในและบุคลากรในด้านการตรวจสอบภายใน 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ฝ่ายอํานวยการ 
 

ฝ่ายพัฒนา 
ระบบราชการ 

 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
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บทบาทหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

1. ฝ่ายอํานวยการ 
1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบราชการ 
2. บริหารจัดการระบบงบประมาณและแผนงาน 
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
4. พัฒนาระบบงานและทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน 
5. พัฒนาระบบการเรียนรู้และรบัฟังความต้องการของผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
6. ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ได้แก่ 
- งานสารบรรณ  
- การเงินและบัญชี  
- การพัสดุ 
- การเจ้าหน้าที่  
- งานยานพาหนะและอาคารสถานที่ 

2. ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ 
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์สถานการณ์ ทศิทางแนวโน้มเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
2. พัฒนา ปรับปรุงภารกิจและโครงสร้างกรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัด 
3. ให้ข้อเสนอแนะ ให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับระบบบริหารราชการ และการปรบัปรุงกลไกการปฏิบัติงานของกรมอนามัย 
4. พัฒนาระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมอนามัยและหน่วยงานในสังกัด 
5. ประสานงานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ 
6. ติดตาม กํากับและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการของกรมอนามัย  
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3. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
1. กําหนดกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกรมอนามัย 
2. พัฒนาระบบการนําองค์กรของกรมอนามัย  
3. สื่อสาร ถ่ายทอดทิศทางนโยบายขององค์กร 
4. สนับสนุนการดําเนินการ PMQA ของกรมอนามัย 
5. พัฒนาครือข่าย PMQA ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยประสานงานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการตามแนวทาง PMQA  

 

---------------------------------- 
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2552 

------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545  
ข้อ 2 ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยี ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กําหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
(2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริการส่งเสริมสุขภาพ  การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(3) กําหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและกฎเกณฑ์ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพ  และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(4) พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับโครงการหรือกิจกรรม 
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(5) พัฒนาระบบ กลไก และดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อม 
(6) ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัย

สิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคี เครือข่าย และชุมชน 
(7) ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย รวมทั้งการ

ประสานงานระหว่างประเทศ ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(8) สร้างกระแสสังคม และรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม 

และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในสังคม 
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย ดังต่อไปนี้ 
(1) สํานักงานเลขานุการกรม 
(2) กองการเจ้าหน้าที่ 
(3) กองคลัง 
(4) กองแผนงาน 
(5) กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(6) กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
(7)-(18) ศูนย์อนามัยที่ 1-12  
(19) สํานักทันตสาธารณสุข 
(20) สํานักโภชนาการ 
(21) สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
(22) สํานักส่งเสริมสุขภาพ 
(23) สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
(24) สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ข้อ 4 ในกรมอนามัย ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินการภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม 

รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 5 ในกรมอนามัย ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบ
งานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมอนามัย โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่อธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
(3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

      ข้อ 6 สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม   
(3) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกรม         
(4) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 
(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

          ข้อ 7 กองการเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

                ข้อ 8 กองคลัง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกรม 

               (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ 9 กองแผนงาน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดทําและประสานแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม  

(2) จัดระบบการสํารวจ การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม 
(3) ติดตามและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งจัด

ประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 10 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์ องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(2) พัฒนาระบบ กลไก และรูปแบบการดําเนินการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบและรูปแบบการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(3) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ประสานงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ 11 กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และรูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
(2) พัฒนาและจัดทําเกณฑ์มาตรฐานด้านการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
(3) ให้คําปรึกษา แนะนํา ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
(4) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการติดตามประเมินผลด้านการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 12-23 ศูนย์อนามัยที่ 1–12 มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) ศึกษา วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการเพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบริการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  
(2) สนับสนุนการดําเนินการเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ ในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
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(3) เสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถและความเข้มแข็ง ให้แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ทุกระดับในการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบตามมาตรฐานและกฎหมาย 
(4) รณรงค์ เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่เครือข่ายประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(5) สนับสนุนและกํากับคุณภาพการรับรองมาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(6) ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย ในงานด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 24 สํานักทันตสาธารณสุข มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลัก รวมทั้งสนับสนุนการจัดทําแผนกําลังคนด้านทันตสาธารณสุขของประเทศ 
(2) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านทันตสาธารณสุข 
(3) พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน รูปแบบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านทันตสาธารณสุข รวมทั้งพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ ระบบบริหารจัดการ

และระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านทันตสุขภาพในระดับประเทศ เพื่อตอบสนองพระราชดําริและคุ้มครองประชาชนให้เข้าถึงบริการที่จําเป็นทางทันตสุขภาพ อย่างมี
คุณภาพและเป็นธรรม 

(4) พัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบสารสนเทศด้านทันตสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อทันตสุขภาพ 
(5) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานทันตสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 
(6) สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อให้ประชาชนตระหนักและสามารถดูแลทันตสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(7) ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านทันตสุขภาพ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทันตสาธารณสุข 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 25 สํานักโภชนาการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านโภชนาการของประเทศ 
(2) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านโภชนาการ 
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(3) พัฒนาและจัดทําเกณฑ์มาตรฐาน เครื่องมือ และตัวชี้วัดด้านโภชนาการ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการ

ดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
(4) พัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบสารสนเทศทางโภชนาการของประเทศ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การจัดการองค์ความรู้ด้าน

โภชนาการ 
(5) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านโภชนาการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 
(6) ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโภชนาการ  
(7) สร้างกระแสสังคม รณรงค์ เผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารในระดับชุมชนและภาคอุตสาหกรรมให้มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมทั้ง

เสริมสร้างวัฒนธรรมสุขภาพด้านโภชนาการให้กับประชาชน 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 26 สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ําของประเทศ 
(2) ศกึษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีงานสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
(3) พัฒนาและจัดทําเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน้ําบริโภคของประเทศ และระบบการรับรองมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไก

การดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(4) พัฒนา ระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ําบริโภคของประเทศ 
(5) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ําแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 
(6) สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ําของประชาชนที่ถูกต้อง และสามารถป้องกันตนเองได้อย่างเหมาะสม 
(7) ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ําของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อ 27 สํานักส่งเสริมสุขภาพ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยของประเทศ 
(2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพตามกลุ่มวัย 
(3) พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน กฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
(4) พัฒนา ระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยของประเทศ  
(5) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 
(6) สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  
(7) ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 28 สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานหลักด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศ 
(2) ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องคค์วามรู้และเทคโนโลยีงานอนามัยการเจริญพันธุ์ 
(3) พัฒนาและผลักดันกฎหมายด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(4) พัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวังและระบบสารสนเทศด้านสถานะทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์

ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม 
(5) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 
(6) ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 
(7) สร้างกระแสสังคมและรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักในสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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80 
ข้อ 29 สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
(2) ศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(3) พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน กฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานให้

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(4) พัฒนาระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
(5) ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายและชุมชน 
(6) สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(7) ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง

พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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                  วิทยา  แก้วภราดัย 
                                                               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
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