
 
กฎกระทรวง 

แบ่งสว่นราชการกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.  2562 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ข้อ ๒ ให้กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ   
เพ่ือการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  โดยมีการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุม  วินิจฉัย  และรักษาโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ   
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจากการป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  โดยมีหน้าที่  
และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการตามกฎหมาย  กฎ  อนุสัญญาหรือกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ  และระเบียบ  
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพของประชาชน 

(๓) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางด้านวิชาการ  เวชภัณฑ์  
และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุม  วินิจฉัย  และรักษาโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ 

(๔) ก าหนดและพัฒนานโยบาย  กฎหมาย  มาตรการ  และคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงาน
ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพของประชาชน 

(๕) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและ 
ภัยที่คุกคามสุขภาพ  เพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๖) จัด  ประสาน  และพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  สอบสวน  ป้องกนั  
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  รวมทั้งสื่อสัญญาณเตือนภัยการระบาดของโรคแก่หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

(๗) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโรคติดต่อเฉพาะโรคติดต่อส าคัญ  และโรคติดตอ่
ร้ายแรงในระดับตติยภูมิ  และกักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 

(๘) จัดให้มีบริการเพ่ือป้องกัน  ควบคุม  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยจากโรคและ 
ภัยที่คุกคามสุขภาพ  ตลอดจนแหล่งแพร่โรค  เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาวิชาการตามภารกิจของกรม 

(๙) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  กรณีที่เป็นปัญหาวงกว้าง  เกิดโรคระบาดรุนแรง   
หรือมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นปัญหารุนแรง 

(๑๐) ด าเนินการร่วมกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
ควบคุมโรค  และปัญหาสุขภาพระหว่างประเทศ 

(๑๑) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองกฎหมาย 
(๓) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
(๔) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
(๕) กองบริหารการคลัง 
(๖) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๘) กองระบาดวิทยา 
(๙) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

(๑๐) กองโรคติดต่อทั่วไป 
(๑๑) กองโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(๑๒) กองโรคไม่ติดต่อ 
(๑๓) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
(๑๔) กองวัณโรค 
(๑๕) สถาบันบ าราศนราดูร 
(๑๖) สถาบันราชประชาสมาสัย 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๑๗) ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(๑๘) - (๒๙) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒ 
ข้อ ๔ ในกรมควบคุมโรค  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การด าเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมควบคุมโรค  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนา 

การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง  ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของกรม  เผยแพร่กิจกรรมความรู้   ความก้าวหน้า   

และผลงานของกรม 
(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และยานพาหนะของกรม 
(๕) ด าเนินการอื่นใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของส่วนราชการใดของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองกฎหมาย  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย  ตลอดจน

ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของกรม  ส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓) รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  

รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา  
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย  มาตรการทางปกครอง  การระงับข้อพิพาท  
และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

(๖) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านกฎหมายของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือท่ีได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี  ตลอดจนจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม 
(๒) เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานงานทางด้านวิชาการ  เวชภัณฑ์  

และวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  เตรียมความพร้อม  และควบคุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม 

(๓) เสนอแนะและพัฒนานโยบาย  ยุทธศาสตร์  กฎหมาย  มาตรการ  และคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

(๔) ถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

(๕) จัด  ประสาน  และพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายในการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
ทางสาธารณสุข  รวมทั้งสื่อสัญญาณเตือนภัยการระบาดของโรคแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

(๖) ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

(๗) เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในขอบข่ายความรับผิดชอบของกรม 
(๘) จัดระบบงานตระหนักรู้สถานการณ์และระบบการรายงานข่าวกรองเพ่ือเตือนภัยและ  

ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร 
(๙) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของกรมทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในส่วนที่เป็นหน้าที่และ 

อ านาจของกรม  รวมทั้งการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบอนุสัญญา
ว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกและอนุสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ก าหนด  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี  มาตรฐาน  
หลักเกณฑ์  รูปแบบการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  
รวมถึงผลกระทบอันเนื่องมาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขานุการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติและคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 

(๕) เป็นศูนย์ข้อมูลการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  รวมถึงผลกระทบ  
อันเนื่องมาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๖) พัฒนานโยบาย  แผนยุทธศาสตร์  มาตรการ  การด าเนินงานในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของประเทศ  ตลอดจนติดตามและประเมินผล  รวมทั้งให้ค าแนะน า   
ให้ค าปรึกษา  และประสานงานส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์ กรเอกชน  
คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด  
ในการด าเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
(๒) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของกรม 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าและประสานแผนงานและแผนปฏิบัติการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  เป็นไป 

ตามเป้าหมาย  แนวทาง  และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งเร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม 

(๒) ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการควบคุมโรค 

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร  วิชาการ  และเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรค 
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(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
(๕) จัดท าและเสนอนโยบาย  ยุทธศาสตร์ด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและ  

ภัยที่คุกคามสุขภาพระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
(๖) วิเคราะห์  จัดท าค าของบประมาณ  และจัดสรรงบประมาณของกรม 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองระบาดวิทยา  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยา 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานการด าเนินงานและสมรรถนะของบุคลากรด้านระบาดวิทยา

ทุกระดับ 
(๓) จัดให้มีและพัฒนาระบบเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  ระบบกลไกเฝ้าระวังโรคและ 

ภัยที่คุกคามสุขภาพ  และการสอบสวนโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  รวมทั้งการด าเนินงานของเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ 
ของโรคทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

(๔) เผยแพร่ข้อมูลและเตือนภัยการระบาดของโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  รวมทั้ง 
การสอบสวนโรคในกรณีรุนแรงและส าคัญ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  

และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง  

ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน  
การด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุ มโรคและ 
ภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

(๕) ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาโรคและ  
ภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ กองโรคติดต่อทั่วไป  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  

และควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  โรคติดต่อระหว่างประเทศ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้  
ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อทางอาหารและน้ า  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลัน 
ระบบหายใจในเด็ก 

(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินการเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  โรคติดต่อระหว่างประเทศ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้
ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อทางอาหารและน้ า  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลัน  
ระบบหายใจในเด็ก 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ  
ที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  โรคติดต่อระหว่างประเทศ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อ 
ทางอาหารและน้ า  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก   
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขานุการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
โรคติดต่อแห่งชาติและคณะอนุกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 

(๕) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายการเฝ้าระวัง  ป้องกัน   
และควบคุมโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  โรคติดต่อระหว่างประเทศ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้  
ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อทางอาหารและน้ า  โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลัน  
ระบบหายใจในเด็ก 

(๖) ประสานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ  วินิจฉัย  และรักษาโรคติดต่อที่อุบัติใหม่ 
และอุบัติซ้ า  โรคติดต่อระหว่างประเทศ  โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  โรคติดต่อทางอาหารและน้ า  
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  หรือโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ กองโรคติดต่อน าโดยแมลง  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  

และควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง  

ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 
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(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคติดต่อ 
น าโดยแมลง  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายการเฝ้าระวัง  ป้องกัน   
และควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง 

(๕) ประสานการพัฒนาองค์ความรูด้้านการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาโรคติดต่อน าโดยแมลง 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๗ กองโรคไม่ติดต่อ  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง   ป้องกัน  

และควบคุมโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ  พฤติกรรมและสังคม  
พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกีย่วกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนนิงานในการเฝ้าระวงั  
ป้องกัน  และควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ  พฤติกรรม
และสังคม  พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
ที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ  พฤติกรรมและสังคม  พันธุกรรม  และระบบบริการ 
ที่ไม่เหมาะสม 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายการเฝ้าระวัง  ป้องกัน   
และควบคุมโรคไม่ติดต่อ  ที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ  พฤติกรรมและสังคม  
พันธุกรรม  และระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(๕) เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคไม่ติดต่อ   
ที่มีสาเหตุหรือปัจจัยก าหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บ  พฤติกรรมและสังคม  พันธุกรรม  และ  
ระบบบริการที่ไม่เหมาะสม 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๘ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  

และควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกีย่วกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนนิงานในการเฝ้าระวงั  

ป้องกัน  และควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคเอดส์ 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และประชาชน 

(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายการเฝ้าระวัง  ป้องกัน   
และควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

(๕) ประสานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาโรคเอดส์ 
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๙ กองวัณโรค  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  

และควบคุมวัณโรค 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานเกีย่วกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนนิงานในการเฝ้าระวงั  

ป้องกัน  และควบคุมวัณโรค 
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมวัณโรค   

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 
(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  และเครือข่ายในการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  

และควบคุมวัณโรค  รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  องค์กร  และสถาบันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

(๕) ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ  วินิจฉัย  และการรักษาวัณโรค 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๐ สถาบันบ าราศนราดูร  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  

ควบคุม  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ปว่ยโรคเอดส์  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  และโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
(๒) ก าหนดและพัฒนามาตรฐานการตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเอดส์  

ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  และโรคที่เป็นปัญหาส าคัญ 
(๓) ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟู

สภาพผู้ป่วยโรคเอดส์  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  และโรคที่เป็นปัญหาส าคัญในระดับตติยภูมิ 
(๔) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย 

ที่เป็นปัญหาส าคัญ  โดยเฉพาะทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคเอดส์และโรคติดเชื้อ  ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๕) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๖) กักกันผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๒๑ สถาบันราชประชาสมาสัย  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  

ควบคุม  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพและ  
โรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้  มาตรฐาน  นโยบาย  และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  
ควบคุม  ตรวจ  วินิจฉัย  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพและ  
โรคจากสิ่งแวดล้อม  ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๓) ประสานและสนับสนุนเครือข่าย  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  มาตรฐาน  และนโยบาย 
ด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุม  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพ  
และโรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๔) ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้  มาตรฐาน  และนโยบายด้านการเฝ้าระวัง   ป้องกัน  
ควบคุม  และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนในระดับตติยภู มิและโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อม 

(๕) ประเมินผลการด า เนินงานด้านโรคเรื้ อนและโรคจากการประกอบอาชีพและ 
โรคจากสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๒ ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี   ตลอดจนก าหนด 

และพัฒนามาตรฐาน  หลักเกณฑ์  และรูปแบบการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรค
และภัยท่ีคุกคามสุขภาพ  และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  รวมทั้งประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ  กลไก  
และเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ  และผลกระทบ  
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
และประชาชน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



(๔) เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง   ป้องกัน  และควบคุมโรคและ 
ภัยที่คุกคามสุขภาพ  และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๒๓ - ๓๔ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  มีหน้าที่และอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  

และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ  ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการด าเนินงานเฝ้าระวัง  

ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและ  

ภัยที่คุกคามสุขภาพ  ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน  
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

(๔) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการเฝ้าระวงั  ป้องกนั  
และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

(๕) สนับสนุนการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพบริเวณชายแดน  
เพื่อการป้องกันโรคระหว่างประเทศ 

(๖) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคและภัยท่ีคุกคามสุขภาพ
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  17  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

ปิยะสกล  สกลสตัยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอ านาจของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒


