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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจในการสงเสริมใหประชาชน 

มีสุขภาพดี  โดยมีการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการ

สงเสริมสุขภาพ  การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ  และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการ 

มีสุขภาพดี  รวมทั้งการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  เพื่อมุงเนนใหประชาชนมีความรูและทักษะ 

ในการดูแลตนเอง  ครอบครัว  และชุมชน  รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนใหหนวยงานสวนภูมิภาค  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  มีสวนรวมในการสงเสริม

สุขภาพและจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมเพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพดีถวนหนา  โดยมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดและพัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนงานหลักดานการสงเสริมสุขภาพ 

และการอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ 
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(๒) ศึกษา   วิ จัย   และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการบริการสงเสริมสุขภาพ   
การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ  และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม  รวมทั้งการประเมินผลกระทบ 
ตอสุขภาพ 

(๓) กําหนดและพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐาน  และกฎเกณฑ  รวมทั้งการรับรองมาตรฐาน 
การบริการสงเสริมสุขภาพ  และการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม   

(๔) พัฒนาระบบและกลไกเครือขายในการเฝาระวังสถานะทางสุขภาพ  พฤติกรรมสุขภาพ  
และสภาพแวดลอม  รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบตอสุขภาพทั้งในระดับชาติ  ระดับ
ทองถิ่น  ระดับโครงการหรือกิจกรรม 

(๕) พัฒนาระบบ  กลไก  และดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข  และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม   

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

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

(๘) สรางกระแสสังคม  และรณรงคเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีการสงเสริมสุขภาพ  
การจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพ  การอนามัยส่ิงแวดลอม  และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 
ในสังคม 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

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

(๖) กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

(๗) - (๑๘)  ศูนยอนามัยที่  ๑ - ๑๒ 

(๑๙) สํานักทันตสาธารณสุข 

(๒๐) สํานักโภชนาการ 

(๒๑) สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา 

(๒๒) สํานักสงเสริมสุขภาพ 

(๒๓) สํานักอนามัยการเจริญพันธุ 

(๒๔) สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม   

ขอ ๔ ในกรมอนามัย  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี 

กรมอนามัย  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 

(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๕ ในกรมอนามัย  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหนาที่หลักในการพัฒนาการ

บริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดีกรมอนามัย  

โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมอนามัยเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของกรม   เผยแพรกิจกรรม  ความรู  ความกาวหนา   

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

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

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

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๙ กองแผนงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดทําและประสานแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์

เปนไปตามเปาหมาย   แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม  
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรม   

(๒) จัดระบบการสํารวจ  การจัดเก็บและการใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในสังกัด 
และเปนศูนยขอมูลของกรม 

(๓) ติดตามและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานความชวยเหลือ 
และความรวมมือทางดานการแพทยและสาธารณสุข  รวมทั้งจัดประชุมและเจรจาตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๑๐ กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและประยุกต  องคความรูและเทคโนโลยีดานการประเมินผลกระทบ

ตอสุขภาพและการเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

(๒) พัฒนาระบบ  กลไก  และรูปแบบการดําเนินการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ   

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  รวมทั้งพัฒนาระบบ

และรูปแบบการเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

(๓) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  ใหคําปรึกษา  ขอเสนอแนะ  ประสาน

ความรวมมือกับภาคี  เครือขายภาครัฐ  เอกชน  องคกรปกครองทองถิ่น  ในการประเมินผลกระทบ 

ตอสุขภาพและการเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม  รวมทั้งพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ   

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๑ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและประยุกตองคความรู  เทคโนโลยี  และรูปแบบการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

(๒) พัฒนาและจัดทําเกณฑมาตรฐานดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

(๓) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  สงเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตาม

มาตรฐานดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

(๔) พัฒนาระบบการเฝาระวังและการติดตามประเมินผลดานการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ของประชาชน 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๒ - ๒๓  ศูนยอนามัยที่  ๑ - ๑๒  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและบริการวิชาการเพื่อประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยี 

ดานการบริการสงเสริมสุขภาพ  การจัดการอนามัยส่ิงแวดลอม  และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ

ในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เพื่อใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น   
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(๒) สนับสนุนการ ดํา เนินการเฝ าระวังสถานะสุขภาพ   พฤติกรรมสุขภาพ   และ

สภาพแวดลอมเพื่อสุขภาพ  ในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๓) เสริมสรางศักยภาพ  ขีดความสามารถและความเขมแข็ง  ใหแกหนวยงานสวนภูมิภาค  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และภาคี  เครือขายที่เกี่ยวของทุกระดับในการสงเสริมสุขภาพ  การจัดการ

อนามัยส่ิงแวดลอมและการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบตามมาตรฐาน 

และกฎหมาย 

(๔) รณรงค   เผยแพรความรูและเทคโนโลยีดานบริการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

ส่ิงแวดลอมแกเครือขายประชาชนในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๕) สนับสนุนและกํากับคุณภาพการรับรองมาตรฐานดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

ส่ิงแวดลอมของหนวยงานสวนภูมิภาค  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่รับผดิชอบ 

(๖) ประสานงาน  รวมมือ  สนับสนุน  และติดตามนิเทศงานหนวยงานสวนภูมิภาค  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ภาคเอกชน  ภาคี  เครือขาย  ในงานดานการสงเสริมสุขภาพ  การจัดการปจจัย

เส่ียงตอสุขภาพ  การอนามัยส่ิงแวดลอม  และการประเมินผลกระทบตอสุขภาพ 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๔ สํานักทันตสาธารณสุข  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนงานหลัก  รวมทั้งสนับสนุนการจัดทําแผนกําลังคน

ดานทันตสาธารณสุขของประเทศ 

(๒) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและประยุกตองคความรู  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางดาน 

ทันตสาธารณสขุ 

(๓) พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน  รูปแบบ  และหลักเกณฑการปฏิบัติดานทันตสาธารณสุข  

รวมทั้งพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ  ระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรดาน 

ทันตสุขภาพในระดับประเทศ  เพื่อตอบสนองพระราชดําริและคุมครองประชาชนใหเขาถึงบริการ 

ที่จําเปนทางทันตสุขภาพอยางมีคุณภาพและเปนธรรม 

(๔) พัฒนาระบบ   กลไก   และเค รือข ายการ เฝ าระวังและระบบสารสนเทศดาน 

ทันตสาธารณสุข  ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบตอทันตสุขภาพ 



หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ทันตสาธารณสุขของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคีเครือขาย 
และชุมชน 

(๖) สรางกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมเพื่อใหประชาชนตระหนักและสามารถดูแล 
ทันตสุขภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม 

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

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย     

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

การรับรองมาตรฐาน   เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวของ   

(๔) พัฒนาระบบ  กลไกและเครือขายการเฝาระวังและระบบสารสนเทศทางโภชนาการ 
ของประเทศ  เพื่อพัฒนาเปนศูนยการจัดการองคความรูดานโภชนาการ 

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

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

(๗) สรางกระแสสังคม  รณรงค  เผยแพร  สงเสริมและสนับสนุนการผลิตอาหารในระดับ
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรมใหมีคุณคาทางโภชนาการ  รวมทั้งเสริมสรางวัฒนธรรมสุขภาพ 
ดานโภชนาการใหกับประชาชน 



หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

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

และระบบการรับรองมาตรฐาน  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย 
วาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๔) พัฒนา   ระบบ   กลไกและเครือขายการเฝาระวัง   และระบบขอมูลสารสนเทศ 
ดานสุขาภิบาลอาหารและน้ําบริโภคของประเทศ 

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานสุขาภิบาลอาหารและน้ําแกหนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ภาคีเครือขายและชุมชน 

(๖) สรางกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารและน้ํา 
ของประชาชนที่ถูกตอง  และสามารถปองกันตนเองไดอยางเหมาะสม 

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

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๗ สํานักสงเสริมสุขภาพ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร  และแผนงานหลักงานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

ของประเทศ 
(๒) ศึกษา  วิ จัย   พัฒนา   และประยุกตองคความรู   เทคโนโลยีการสงเสริมสุขภาพ 

และการจัดการปจจัยเส่ียงตอสุขภาพตามกลุมวัย 
(๓) พัฒนาและจัดทํามาตรฐาน  กฎเกณฑ  รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการบริการ

สงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย   



หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๔) พัฒนา  ระบบ  กลไกและเครือขายการเฝาระวัง  และระบบขอมูลสารสนเทศดานการ

สงเสริมสุขภาพตามกลุมวัยของประเทศ   

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

สงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย   แกหนวยงานภาครัฐ   ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   

ภาคีเครือขาย  และชุมชน 

(๖) สรางกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมดานพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย   

(๗) ประสานความรวมมือ  ติดตามและประเมินผล  ดานการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

ของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งพัฒนาความรวมมือระหวาง

ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๘ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตรและแผนงานหลักดานอนามัยการเจริญพันธุของประเทศ 

(๒) ศึกษา  วิจัย  พัฒนาและประยุกตองคความรูและเทคโนโลยีงานอนามัยการเจริญพันธุ 

(๓) พัฒนาและผลักดันกฎหมายดานอนามัยการเจริญพันธุ  รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดการ

บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๔) พัฒนาระบบ  กลไกและเครือขายการเฝาระวังและระบบสารสนเทศดานสถานะทาง

สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวของกับอนามัยการเจริญพันธุที่สงผลกระทบตอสุขภาพและสังคม 

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ดานอนามัยการเจริญพันธุแกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคีเครือขาย  

และชุมชน 

(๖) ประสานความรวมมือ  ติดตามและประเมินผล  เพื่อการแกไขปญหาดานอนามัย 

การเจริญพันธุของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งพัฒนาความ

รวมมือระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานอนามัยการเจริญพันธุ 

(๗) สรางกระแสสังคมและรณรงคเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีดานอนามัยการเจริญพันธุ  

เพื่อใหประชาชนตระหนักในสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ 



หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

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

ส่ิงแวดลอม  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลไกการดําเนินงานให เปนไปตามกฎหมายวาดวย 
การสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๔) พัฒนาระบบ  กลไกและเครือขายการเฝาระวัง  และระบบขอมูลสารสนเทศดาน 
การอนามัยส่ิงแวดลอมของประเทศ   

(๕) ถายทอดและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถ  และการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ดานการอนามัยส่ิงแวดลอม  แกหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
ภาคีเครือขายและชุมชน 

(๖) สรางกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมดานอนามัยส่ิงแวดลอม   
(๗) ประสานความรวมมือ   ติดตามและประเมินผล   ดานการอนามัย ส่ิงแวดลอม   

ของหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งพัฒนาความรวมมือระหวาง
ประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และถายทอดเทคโนโลยีดานการอนามัยส่ิงแวดลอม   

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 



หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

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


