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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการกรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและ

บริการดานสุขภาพจิต  โดยมีการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี  

ดําเนินการสงเสริม  ปองกัน  บําบัด  รักษาและฟนฟูสมรรถภาพดานสุขภาพจิต  เพื่อใหประชาชน 

มีความตระหนักและสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง  ครอบครัวและชุมชนได  รวมทั้งสามารถเขาถึง

บริการดานสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ  มาตรฐานและเปนธรรม  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยสุขภาพจิต  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

(๒) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานการสงเสริม  ปองกัน  

บําบัด  รักษาและฟนฟูสมรรถภาพดานสุขภาพจิตของประชาชน 

(๓) กําหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการสงเสริม  ปองกัน  บําบัด  รักษาและฟนฟู

สมรรถภาพดานสุขภาพจิตของประชาชน 
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(๔) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตใหแกหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชน 

(๕) จัดใหมีบริการเพื่อรองรับการสงตอผูปวยดานสุขภาพจิตที่มีปญหารุนแรง  ยุงยาก 

และซับซอน 

(๖) ใหการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตและจิตเวชแกบุคลากร 

ทางการแพทยและสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 

(๗) พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ 

(๘) ประสานงานและรวมมือในดานวิชาการดานสุขภาพจิตกับองคกรที่เกี่ยวของทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม  หรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการกรมสุขภาพจิต  ดังตอไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 

(๒) กองการเจาหนาที่ 

(๓) กองคลัง 

(๔) กองแผนงาน 

(๕) กองสุขภาพจิตสังคม 

(๖) โรงพยาบาลศรีธัญญา 

(๗) - (๑๘)  ศูนยสุขภาพจิตที่  ๑ - ๑๒ 

(๑๙) สถาบันกัลยาณราชนครินทร 

(๒๐) สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา 

(๒๑) สถาบันราชานุกูล 

(๒๒) สํานักพัฒนาสุขภาพจิต  

ขอ ๔ ในกรมสุขภาพจิต  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี 

กรมสุขภาพจิต  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
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(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๕ ในกรมสุขภาพจิต   ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร   เพื่อทําหนาที่หลักในการ

พัฒนาการบริหารของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุมคา  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตออธิบดี
กรมสุขภาพจิต  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกอธิบดีกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานในสังกัดกรม 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ยานพาหนะและงานสวัสดิการของกรม 
(๔) ดําเนินการอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

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

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

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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ขอ ๙ กองแผนงาน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําและประสานแผนงาน  แผนปฏิบัติการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนไปตาม

เปาหมาย  แนวทางและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม  และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดกรม 

(๒) ติดตามและประสานงานกับองคการหรือหนวยงานตาง ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ

เกี่ยวกับความรวมมือและความชวยเหลือดานสุขภาพจิต 

(๓) เปนศูนยขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๐ กองสุขภาพจิตสังคม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม 

(๒) สงเสริม  เผยแพรความรูและสรางความเขาใจแกประชาชนดานพฤติกรรมสุขภาพจิต 

(๓) พัฒนาสื่อและระบบการใหบริการขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพจิต 

(๔) คนควาและพัฒนามาตรการ  กระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในทางสังคม

จิตวิทยา  เพื่อการสงเสริมและปองกันปญหาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม 

(๕) สนับสนุนและรวมมือกับองคกรและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม 

(๖) ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของกรม   เผยแพรกิจกรรมความรู  ความกาวหนา 

และผลงานของกรม 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๑ โรงพยาบาลศรีธัญญา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษา   วิ เคราะห   และวิ จัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงาน   องคความรู   

และเทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการใหบริการเฉพาะทางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 

(๒) สงเสริม  พัฒนา  และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเฉพาะทางดานการฟนฟู

สมรรถภาพทางจิตเวชแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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(๓) ใหบริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัด  รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูมีปญหาสุขภาพจิต 
ที่รุนแรง  ยุงยาก  หรือซับซอน  เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางดานการฟนฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 

(๔) ใหการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
ทางจิตเวชแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครฐัและภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๒ - ๒๓  ศูนยสุขภาพจิตที่  ๑ - ๑๒  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานสุขภาพจิตชุมชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๒) พัฒนาวิชาการดานการสงเสริมและปองกันปญหาสุขภาพจิต  รวมทั้งเปนศูนยขอมูล

ขาวสารดานสุขภาพจิตในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๓) ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานสุขภาพจิตแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๔) บริหารการพัฒนาและรวมจัดทําแผนแกปญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๕) นิเทศ  และติดตามผลการปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๒๔ สถาบันกัลยาณราชนครินทร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา   วิ เคราะห   และวิ จัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงาน   องคความรู   

และเทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการใหบริการเฉพาะทางดานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภาวะวิกฤต 
(๒) สงเสริม  พัฒนา  และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเฉพาะทางดานนิติจิตเวช 

และสุขภาพจิตภาวะวิกฤตแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ใหบริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัด  รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูมีปญหาสุขภาพจิต 

ที่รุนแรง  ยุงยาก  หรือซับซอน  เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางดานนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภาวะวิกฤต 
(๔) ใหการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางดานนิติจิตเวชและสุขภาพจิต

ภาวะวิกฤตแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 

หรือที่ไดรับมอบหมาย 



หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

ขอ ๒๕ สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา   วิ เคราะห   และวิ จัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงาน   องคความรู 

และเทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการใหบริการเฉพาะทางดานจิตเวชศาสตร  และประสาทจิตเวชศาสตร 
(๒) สงเสริม  พัฒนา  และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเฉพาะทางดานจิตเวชศาสตร

และประสาทจิตเวชศาสตรแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ใหบริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัด  รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูมีปญหาสุขภาพจิต 

ที่รุนแรง  ยุงยาก  หรือซับซอน  เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางดานจิตเวชศาสตรและประสาทจิตเวชศาสตร 
(๔) ใหการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบั ติงานเฉพาะทางดานจิตเวชศาสตร 

และประสาทจิตเวชศาสตรแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐ
และภาคเอกชน 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๒๖ สถาบันราชานุกูล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา   วิ เคราะห   และวิ จัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงาน   องคความรู 

และเทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการใหบริการเฉพาะทางดานการบําบัด  รักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูปวยปญญาออน 

(๒) สงเสริม  พัฒนา  และถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเฉพาะทางดานการบําบัด  
รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยปญญาออนแกหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๓) ใหบริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัด  รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยปญญาออนเพื่อพัฒนา
วิชาการเฉพาะทางดานการบําบัด  รักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูปวยปญญาออน 

(๔) ใหการเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางดานการบําบัด  รักษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยปญญาออนแกบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่น 
ของภาครัฐและภาคเอกชน 

(๕) เปนศูนยวิ จัยและพัฒนาองคความรูดานพันธุศาสตรการแพทยและปญญาออน 
ของกระทรวง 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 



หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

ขอ ๒๗ สํานักพัฒนาสุขภาพจิต  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีทางดานสงเสริม  ปองกันและการใหความชวยเหลือ 

ผูมีปญหาสุขภาพจิต 
(๒) พัฒนาเทคนิคการถายทอดเทคโนโลยีและแนวทางในการเพิ่มศักยภาพ  การดําเนินงาน

ดานสุขภาพจิตของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานสุขภาพจิตของหนวยงานในสังกัดกระทรวงและหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๓) พัฒนาเกณฑมาตรฐานและระบบการดําเนินงานดานสงเสริม  ปองกันและการใหความชวยเหลือ
ผูมีปญหาสุขภาพจิต 

(๔) พัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวกับการประเมินสถานภาพทางสุขภาพจิตในระดับของบุคคล  
ของกลุม  และของสถาบัน 

(๕) พัฒนาเครือขายผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการดานสงเสริม  ปองกันและการใหความชวยเหลือ 
ผูมีปญหาสุขภาพจิต  รวมทั้งการใหการสนับสนุนทางดานวิชาการแกเครือขายและหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

  

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


