วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม ของกระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน*
กระทรวงสาธารณสุขเปนองคกรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
เสมอภาค โดยการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคสวน เพื่อสรางสังคมที่มีจิตสํานึกดานสุขภาพ
ใหคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สูเปาหมายสังคมอยูเย็นเปนสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.
๒.

๓.
๔.
๕.

พันธกิจ*
กํ า หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร ด า นสุ ข ภาพของประเทศ และระหว า งประเทศให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองครวมที่มีประสิทธิภาพ เสมอภาคทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน โดยเนนชุด สิท ธิป ระโยชนขั้น พื้นฐาน บริก ารเฉพาะทางและระบบบริก าร
การแพทยฉุกเฉิน การสรางระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และภัยทางสุขภาพ
สง เสริ มทุกภาคสวนของสั งคมในการมีสว นรว ม สร างจิตสํา นึกทางสุขภาพ สร างเสริ ม
สุขภาพ พัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมสุขภาพ
พัฒ นาระบบและกลไกการบริห ารจัดการดานสุข ภาพ ให มีคุณภาพมาตรฐาน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กําหนดนโยบายทิศทางการวิจัย และการบริหารจัดการองคความรูดานสุขภาพ
คานิยม**
กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได
ไมเลือกปฏิบัติ มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

ที่มา : * ปรับปรุงจากมติที่ประชุม เรื่อง การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑
** ศูนยประสานราชการใสสะอาด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บทบาทภารกิจและโครงสรางกระทรวงสาธารณสุข
ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
1. อํานาจหนาที่และสวนราชการของกระทรวงสาธารณสุข
ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2545
ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยในสวนของกระทรวงสาธารณสุข มี
ดังนี้
1.1 มาตรา 42 กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การ
ปองกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1.2 มาตรา 43 กระทรวงสาธารณสุข มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการแพทย
(4) กรมควบคุมโรค
(5) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(6) กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(7) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(8) กรมสุขภาพจิต
(9) กรมอนามัย
(10) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขมี 3 กลุมภารกิจ (Cluster) ดังนี้
2.1 กลุมภารกิจดานพัฒนาการแพทย มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการดานการบําบัดรักษา
และฟนฟูสมรรถภาพ โดยการศึกษา วิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการบําบัดรักษา
และฟน ฟู สมรรถภาพ ตลอดจนการจัด ระบบความรูแ ละสรางมาตรฐานการแพทย แผนไทยและ
การแพทยทางเลือ กเพื่อนําไปใช ในระบบบริก ารสุข ภาพ ซึ่ง จะส งผลใหประชาชนมีสุข ภาพแข็ งแรง
สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ

2.2 กลุมภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการดานสงเสริม
สุขภาพ การควบคุมและปองกันโรค โดยการศึกษา วิจัย พัฒนา และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี
การสงเสริ มสุขภาพ การควบคุม โรค เพื่อนําไปใช ในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
2.3 กลุมภารกิ จดานสนับ สนุนงานบริก ารสุขภาพ มีภ ารกิจเกี่ ยวกับการสนับสนุน การ
ดําเนินงานของหนวยบริการสุขภาพ โดยพัฒนาระบบและกลไกที่เอื้อตอการจัด บริก ารสุขภาพ ระบบ
สุขภาพของประชาชน และการคุมครองผูบริโภคดานบริการสุขภาพและดานผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อให
ประชาชนสามารถดูแลตนเองและไดรับบริการจากหนวยบริการที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
สําหรับ สํานักงานปลัดกระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและแผนดานสุขภาพ
บริ หารจัด การดานแผนงาน คน และงบประมาณของกระทรวง การกํา กับดู แลและประสานงาน
สาธารณสุข ในพื้นที่ การพั ฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ การผลิตและพัฒนากําลังคนด าน
สุขภาพ การพัฒนากฎหมายดานสุขภาพและการพัฒนางานสาธารณสุขระหวางประเทศ
3. โครงสรางกระทรวงสาธารณสุข
3.1 โครงสรางของกระทรวงสาธารณสุขในสวนกลาง ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวง และอีก
3 กลุมภารกิจ ดังนี้
3.1.1 สํานักงานปลัดกระทรวง ราชการบริหารสวนกลาง ประกอบดวย 5 กอง/สํานัก คือ สํานัก
บริหารกลาง ศูนยเ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบัน พระบรมราชชนก สํานั กตรวจและ
ประเมินผล และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
3.1.2 กลุมภารกิจดานพัฒนาการแพทย ประกอบดวย 3 กรม ดังนี้
1) กรมการแพทย ประกอบดวย 21 กอง/สํานัก โดยเปนหนวยงานสนับสนุน 4 หนวยงาน และ
หนวยงานวิชาการ 17 หนวยงาน
2) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประกอบดวย 3 กอง/สํานัก โดย
จําแนกเปนหนวยงานสนับสนุน 1 หนวยงาน และหนวยงานวิชาการ 2 หนวยงาน
3) กรมสุขภาพจิต ประกอบดวย 10 กอง/สํานัก และ 12 ศูนยสุขภาพจิต โดยจําแนกเปน
หนวยงานสนับสนุน 4 หนวยงาน หนวยงานวิชาการ 6 หนวยงาน และหนวยงานที่อยูในสวนภูมิภาค
12 แหง

3.1.3 กลุมภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข ประกอบดวย 2 กรม ดังนี้
1) กรมควบคุมโรค ประกอบดวย 12 กอง/สํานัก และ 12 สํานักงานปองกันควบคุมโรค โดย
จําแนกเปน หนวยงานสนับสนุน 4 หนวยงาน หนวยงานวิชาการ 8 หนวยงาน และหนวยงานที่อยูในสวน
ภูมิภาค 12 แหง
2) กรมอนามัย ประกอบดวย 12 กอง/สํานัก และ 12 ศูนยอนามัย โดยจําแนกเปน หนวยงาน
สนับสนุน 4 หนวยงาน หนวยงานวิชาการ 6 หนวยงาน หนวยงานที่บูรณาการงานจากกองวิชาการ
2 หนวยงาน และหนวยงานที่อยูในสวนภูมิภาค 12 แหง
3.1.4 กลุมภารกิจดานสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบดวย 3 กรม ดังนี้
1) กรมสนับ สนุนบริการสุขภาพ ประกอบดวย 7 กอง/สํานัก โดยจําแนกเปน หนวยงาน
สนับสนุน 1 หนวยงาน และหนวยงานสนับสนุนบริการและวิชาการ 6 หนวยงาน
2) กรมวิทยาศาสตรการแพทย ประกอบดวย 10 กอง/สํานัก และ 12 ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย โดยจําแนกเปน หนวยงานสนับสนุน 2 หนวยงาน หนวยงานสนับสนุนบริการและวิชาการ
8 หนวยงาน และหนวยงานที่อยูในสวนภูมิภาค 12 แหง
3) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบดวย 10 กอง/สํานัก โดยจําแนกเปน
หนวยงานสนับสนุน 2 หนวยงาน และหนวยงานสนับสนุนวิชาการ 8 หนวยงาน
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานที่อยูภายใตการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข แตไมไดอยูภายใตกลุม
ใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ ไดแก
1. หนวยงานที่ปรับเปลี่ยนเปนองคการมหาชน (APO) 4 หนวยงานคือ สถานบริการสุขภาพ
(โรงพยาบาลศูน ย/ทั่วไป/ชุมชน/สถานอนามัย) สถาบันการแพทยเฉพาะทาง (อยูระหวางออก พรฎ.)
สํานักงานจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (อยูระหวางออก พรฎ.) และสถาบัน พัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (อยูระหวางออก พรฎ.)
2. หนวยงานในกํากับ (APO) 5 หนวยงาน คือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (มี พ.ร.บ. แลว)
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (อยูระหวางออก พ.ร.บ.) สถาบันพระบรมราชชนก (อยูระหวาง
จัดทํา พ.ร.บ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข (อยูระหวางออก พ.ร.บ.) และสํานักงานสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ รับโอนจากสํานักนายกรัฐมนตรี (มี พ.ร.บ. แลว)
3. รัฐวิสาหกิจ คือ องคการเภสัชกรรม

3.2 โครงสรางของหนวยงานในสวนภูมิภาค ประกอบดวย
3.2.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบงงานภายในออกเปน 1 ฝาย 4 กลุมงาน คือ ฝายบริหาร
ทั่วไป กลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข กลุมสนับสนุนวิชาการ กลุมงานคุมครองผูบริโภค และกลุม
งานประกันสุขภาพ
3.2.2 โรงพยาบาลศูน ย/ทั่วไป แบงงานภายในออกเปน 5 กลุมคือ กลุมภารกิจดานอํานวยการ
กลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุมภารกิจดานการพยาบาล กลุมภารกิจดานบริการตติย
ภูมิ และกลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ
3.2.3 โรงพยาบาลชุมชน แบง งานภายในออกเปน 3 กลุมภารกิจ คือ กลุมภารกิจ ดาน
อํานวยการ กลุมภารกิจดานบริการ และกลุมภารกิจดานการพยาบาล
3.2.4 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/สํานักงานสาธารณสุขกิ่งอําเภอ
3.2.5 สถานีอนามัย/ศูนยสุขภาพชุมชน

