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ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง โครงสรางและการจัดหนวยงาน อํานาจหนาที่ และสถานที่ตดิ ตอ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมโรค
เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของกรมควบคุมโรค
ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓)
กรมควบคุมโรคจึงเห็นควรประกาศโครงสรางและการจัดหนวยงาน อํานาจหนาที่ และสถานที่ติดตอ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมโรคไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กรมควบคุมโรค มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
๑.๑ ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ กฎหมายวาดวยการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ
กฎหมายวาดวยการคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ กฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
อนุสัญญาหรือกฎขอบังคับระหวางประเทศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๑.๒ ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีในการเฝาระวัง
ปองกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน
๑.๓ เปนศูนยกลางในการสงเสริม สนับสนุน และประสานงานทางดานวิชาการ
เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม วินิจฉัย และรักษาโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา
๑.๔ กําหนดและพัฒ นานโยบาย กฎหมาย มาตรการและคุณภาพมาตรฐานการ
ดําเนิน งานในการ เฝาระวัง ปองกัน และการควบคุม โรคและภัยที่คุกคามสุขภาพของประชาชน
๑.๕ ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีในการเฝาระวัง ปองกัน และการควบคุมโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน
๑.๖ จัด ประสาน และพัฒนาระบบ กลไกและเครือขายในการเฝาระวัง สอบสวน ปองกัน
และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งสื่อสัญญาณเตือนภัยการระบาดของโรคแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและสาธารณชน
๑.๗ จั ด ให มี บ ริ ก ารเพื่ อ รองรั บ การส ง ต อ ผู ป ว ยโรคติ ด ต อ เฉพาะโรคติ ด ต อ สํ า คั ญ
และโรคติดตอรายแรงในระดับตติยภูมิ และกักกันผูปวยโรคติดตออันตรายตามขอตกลงระหวางประเทศ
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๑.๘ จัดใหมีบริการปองกัน ควบคุม รักษา และฟนฟูสภาพโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
ตลอดจนแหลงแพรโรค เพื่อใหไดองคความรูในการพัฒนาวิชาการตามภารกิจของกรม
๑.๙ ดําเนินการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเฝาระวัง
ปองกัน และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพกรณีที่เปนปญหาวงกวางเกิดโรคระบาดรุนแรง
หรือมีแนวโนมที่จะขยายตัวเปนปญหารุนแรง
๑.๑๐ ดําเนินการรวมกับนานาประเทศหรือองคการระหวางประเทศในการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรคและปญหาสุขภาพระหวางประเทศ
๑.๑๑ พัฒนาระบบและกลไก เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
๑.๑๒ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๒ กรมควบคุมโรคมีโครงสรางและการจัดหนวยงาน ดังตอไปนี้
๒.๑ สํานักงานเลขานุการกรม
๒.๒ กองการเจาหนาที่
๒.๓ กองคลัง
๒.๔ กองแผนงาน
๒.๕ สถาบันบําราศนราดูร
๒.๖ สถาบันราชประชาสมาสัย
๒.๗ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
๒.๘ - ๒.๑๙ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒
๒.๒๐ สํานักระบาดวิทยา
๒.๒๑ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
๒.๒๒ สํานักโรคติดตอทั่วไป
๒.๒๓ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง
๒.๒๔ สํานักโรคไมติดตอ
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๒.๒๕ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
๒.๒๖ กลุมตรวจสอบภายใน
๒.๒๗ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ขอ ๓ อํานาจหนาที่ของสวนราชการในกรมควบคุมโรค มีดังนี้
๓.๑ สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม
(๓) ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของกรมและเผยแพรกิจกรรมความรูความกาวหนา
และผลงานของกรม
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๒ กองการเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๓ กองคลัง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของกรม
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๔ กองแผนงาน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําและประสานแผนงานและแผนปฏิบัติการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เป น ไปตามเป า หมาย แนวทางและแผนปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวง รวมทั้ ง เร ง รั ด ติ ด ตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรม
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(๒) ติดตอและประสานงานกับองคการหรือหนว ยงานตาง ๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศเกี่ยวกับความรวมมือและความชวยเหลือดานการควบคุมโรค
(๓) สง เสริมและสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรู
ที่เกี่ยวของกับการบริหาร วิชาการและเทคโนโลยีการปองกันและการควบคุมโรค
(๔) เปนศูนยขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๕ สถาบันบําราศนราดูร มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุม ตรวจวินิจฉัย รักษา และฟนฟูสภาพผูปวยโรคเอดสและโรคที่เปนปญหาสําคัญ
(๒) กํ า หนดและพั ฒ นามาตรฐานการตรวจ วิ นิ จ ฉั ย รั ก ษา และฟ น ฟู
สภาพผูปวยโรคเอดสและโรคที่เปนปญหาสําคัญ
(๓) ใหบริการเพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการตรวจ วินิจฉัย รักษา
และฟนฟูสภาพผูปวยโรคเอดสและโรคที่เปนปญหาสําคัญในระดับตติยภูมิ
(๔) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟนฟู
สภาพผูปวยที่เปนปญหาสําคัญ โดยเฉพาะทักษะการดูแลรักษาผูปวยโรคเอดสและผูที่ไดรับผลกระทบ
จากโรคเอดสใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๕) ประสานและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด า นสาธารณสุ ข
ในสาขาที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๖) กักกันผูปวยโรคติดตออันตรายตามขอตกลงระหวางประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๖ สถาบันราชประชาสมาสัย มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อน
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(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย
รักษา และฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อน
(๓) ให บ ริก ารเพื่อ พั ฒ นาองคค วามรู แ ละเทคโนโลยีด า นการตรวจ วิ นิจ ฉั ย
รักษา และฟนฟูสภาพผูปวยโรคเรื้อนในระดับตติยภูมิ
(๔) ถายทอดองคความรูแ ละเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
ตรวจวิ นิ จ ฉั ย รั ก ษา และฟ น ฟู ส ภาพผู ป ว ยโรคเรื้ อ นให แ ก ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในประเทศ
และตางประเทศ
(๕) ประสานและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด า นสาธารณสุ ข
ในสาขาที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
(๖) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือขายในการเฝาระวัง
ปองกัน และการควบคุมโรคเรื้อน
(๗) เปนสถานกักกันผูปวยโรคเรื้อน
(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๗ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรู ตลอดจนกําหนดและพัฒนามาตรฐาน
หลักเกณฑ และรูปแบบการดําเนินงานดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ
และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๓) ถ า ยทอดองค ค วามรู แ ละเทคโนโลยี รวมทั้ ง ประสาน และสนั บ สนุ น
การพัฒนาระบบกลไก และเครือขายดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ และผลกระทบ
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหแกหนวยงานภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชน
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๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๔) เปน ศูน ย ขอมูลและประสานงานการเฝา ระวัง ปองกัน ควบคุม โรคภั ย
ที่คุกคามสุขภาพและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๘ สํานักงานปองกัน ควบคุม โรคที่ ๑ - ๑๒ มีอํานาจหนาที่ความรับ ผิด ชอบ
ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๒) สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกีย่ วกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงาน
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพ ใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๔) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๕) สนั บ สนุ น การเฝ า ระวั ง ป อ งกั น และควบคุ ม โรคบริ เ วณชายแดน
เพื่อการปองกันโรคระหวางประเทศ
(๖) เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารด า นการเฝ า ระวั ง ป อ งกั น และควบคุ ม โรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๙ สํานักระบาดวิทยา มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานระบาดวิทยา
(๒) กํ า หนดและพั ฒ นามาตรฐานการดํ า เนิ น งานและสมรรถนะบุ ค ลากร
ดานระบาดวิทยาทุกระดับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๓) จัด และพัฒ นาระบบเครือขายในการเฝาระวัง การสอบสวนโรคและภัย
ที่คุกคามสุขภาพ รวมทั้งการดําเนินงานของเครือขาย รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการเฝาระวังและติดตามสถานการณของโรคทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๔) เผยแพรขอมูลและเตือนภัยการระบาดของโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
รวมทั้งการสอบสวนโรคในกรณีรุนแรงและสําคัญ
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๐ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน
และการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงาน
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชน
(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือขายในการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
(๕) ประสานการพัฒนาองคความรูดานการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๑ สํานักโรคติดตอทั่วไป มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอที่อุบัติใหมและอุบัติซ้ํา โรคติดตอระหวางประเทศ โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน
โรคติดตอทางอาหารและน้ํา โรคติดตอระหวางสัตวและคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอที่อุบัติใหมและอุบัติซ้ํา โรคติดตอระหวางประเทศ โรคติดตอ
ที่ปองกันไดดวยวัคซีน โรคติดตอทางอาหารและน้ํา โรคติดตอระหวางสัตวและคน และโรคติดเชื้อ
เฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก
(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอที่อุบตั ิใหมและอุบัตซิ า้ํ โรคติดตอระหวางประเทศ โรคติดตอที่ปอ งกันไดดว ยวัคซีน โรคติดตอ
ทางอาหารและน้ํ า โรคติด ต อระหว างสั ต ว แ ละคน และโรคติ ด เชื้อ เฉีย บพลั น ระบบหายใจในเด็ ก
ใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน
(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือขายการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอที่อุบัติใหมและอุบัติซ้ํา โรคติดตอระหวางประเทศ โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน
โรคติดตอทางอาหารและน้ํา โรคติดตอระหวางสัตวและคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก
(๕) ประสานการพัฒ นาองคความรูดานการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคติด ตอ
ที่อุ บั ติ ใ หม แ ละอุ บั ติ ซ้ํ า โรคติ ด ต อ ระหว า งประเทศ โรคติ ด ต อ ที่ ป อ งกั น ได ด ว ยวั ค ซี น โรคติ ด ต อ
ทางอาหารและน้ํา โรคติดตอระหวางสัตวและคน และโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๒ สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงาน
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอนําโดยแมลง ใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน
(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือขายการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๕) ประสานการพัฒ นาองค ความรูด า นการตรวจ วิ นิจ ฉั ย และการรัก ษา
โรคติดตอนําโดยแมลง
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๓ สํานักโรคไมติดตอ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูดานการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอ ที่มีสาเหตุหรือปจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ
พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไมเหมาะสม
(๒) กํ า หนดและพั ฒ นามาตรฐาน หลั ก เกณฑ แ ละรู ป แบบการดํ า เนิ น งาน
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอที่มีสาเหตุหรือปจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ
การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไมเหมาะสม
(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคไมติดตอที่มีสาเหตุห รือปจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรม
และสังคมพันธุกรรม และระบบบริการที่ไมเหมาะสม
(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือขายการเฝาระวัง
ป อ งกั น และควบคุ ม โรคไม ติ ด ต อ ที่ มี ส าเหตุ ห รื อ ป จ จั ย กํ า หนดที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การบริ โ ภคยาสู บ
การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคม พันธุกรรม และระบบบริการที่ไมเหมาะสม
(๕) เปนศูนยขอมูลและประสานงานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไมติดตอ
ที่มีสาเหตุหรือปจจัยกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคยาสูบ การบาดเจ็บ พฤติกรรมและสังคมพันธุกรรม
และระบบบริการที่ไมเหมาะสม
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๔ สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

(๒) กําหนดและพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงาน
ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคเอดส
วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ใหแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และประชาชน
(๔) ประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และเครือขายการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
(๕) ประสานและพัฒนาองคความรูดานการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาโรคเอดส
วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๕ กลุมตรวจสอบภายใน มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
๓.๑๖ กลุมพัฒนาระบบบริหาร มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ
และหนวยงานในสังกัดกรม
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒๒ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ขอ ๔ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของกรมควบคุมโรค มีดังตอไปนี้
(๑) ศูน ย ขอ มู ลข าวสารของราชการ กรมควบคุม โรค รั บ ผิด ชอบโดยสํา นั กงาน
เลขานุการกรมเปนสถานที่ติดตอขอรับขอมูลขาวสารทั่วไป ขอมูลขาวสารวิชาการควบคุมโรคติดตอ
และวิชาการทั่วไป ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ใหบริการขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบ
และใหคําแนะนําในการติดตอกับกรมควบคุมโรค มีที่ตั้งอยูที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ ๘๘/๒๑ หมู ๔ ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท ๐-๒๕๙๐-๓๒๖๙
(๒) หนวยงานอื่น ๆ สําหรับขอมูลขาวสารของราชการเฉพาะในความรับผิดชอบของ
หนวยงานนั้น
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เจษฎา โชคดํารงสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรค

