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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ข้อ ๒ ให้กรมสุขภาพจิต  มีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและบริการ 

ด้านสุขภาพจิต  โดยมีการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  ดําเนินการ
ส่งเสริม  ป้องกัน  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิต  เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนัก
และสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง  ครอบครัว  และชุมชนได้  รวมท้ังสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต 
ที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  และเป็นธรรม  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการและพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) จัดทําและพฒันานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม  ป้องกัน  

บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิตของประชาชน 
(๔) กําหนดและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการส่งเสริม  ป้องกัน  บําบัดรักษา  และฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านสุขภาพจิตของประชาชน 
(๕) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตให้แก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ  

ภาคเอกชน  และประชาชน  ตลอดจนประเมินการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม   
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า 

(๖) พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน 
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(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และประสานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช  เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และเป็นธรรม 

(๘) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตที่มีปัญหารุนแรง  ยุ่งยาก  และ
ซับซ้อน 

(๙) จัดให้มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 

(๑๐) ส่งเสริม  ป้องกัน  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสารเสพติดที่มีโรคจิตเวชร่วม 
(๑๑) ประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านสุขภาพจิตกับองค์กรที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของกรมหรือตามที่

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองบริหารการคลัง 
(๓) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๔) กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
(๕) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(๖) กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต 
(๗) โรงพยาบาลศรีธัญญา 
(๘) - (๑๙)  ศูนย์สุขภาพจิตที่  ๑ - ๑๒ 
(๒๐) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
(๒๑) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
(๒๒) สถาบันราชานุกูล 
ข้อ ๔ ในกรมสุขภาพจิต  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมสุขภาพจิต  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหาร

ของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่ออธิบดี  โดยมีหน้าที่และอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานสารบรรณของกรม 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานบริหารทั่วไป  และงานเลขานุการของกรม  

รวมทั้งงานพระราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานพิธีการต่าง ๆ  ตลอดจนงานกิจกรรมพิเศษ 
(๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  และ

ผลงานของกรม 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และงานสวัสดิการของกรม  รวมทั้ง 

การรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กรม 
(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดของกรม 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม 
(๒) เสริมสร้างและพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม  และจริยธรรมแก่บุคลากรของกรม 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา  

งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และมาตรฐานการดําเนินงาน

ด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ดา้นสุขภาพจิตและ
จิตเวชของประชาชน 
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(๒) จัดทําข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชของ
ประเทศ 

(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ 
จิตเวชที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  และครอบคลุมในระดับพื้นที่เขตสุขภาพและเครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ   
ทั้งในภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 

(๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ  ที่เป็นกลไกด้านการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพจิตและจิตเวช 

(๕) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
(๖) กํากับ  นิเทศ  และให้คําแนะนําทางวิชาการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและ

จิตเวชให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๐ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิตระดับประเทศ  รวมท้ังพัฒนา

ระบบและกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
(๒) จัดทําและพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของกรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของกระทรวง 
(๓) ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศ 
(๔) จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตของประเทศ  โดยบูรณาการ 

ให้เป็นระบบเดียว 
(๕) วิเคราะห์  จัดทําคําของบประมาณ  และจัดสรรงบประมาณของกรม 
(๖) ประสานนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  การเงิน  การคลัง  งบประมาณ  และ

ทรัพยากรในการดําเนินงานสุขภาพจิต 
(๗) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตลอดจนประสานการดําเนินการ 

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจิต 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต  พัฒนากฎหมาย   

ให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย  และการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายบรรดา 
ที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม 

(๙) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายอื่นที่ เก่ียวข้อง  ข้อกําหนด  อนุสัญญา  หรือข้อตกลง 
ระหว่างประเทศเก่ียวกับสุขภาพจิต 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี  และมาตรฐานการดําเนินงาน

ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้สอดคล้องและรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพจิต
ของประชาชนในทุกกลุ่มวัย 

(๒) จัดทําข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตของประเทศ 

(๓) ผลักดันและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิตที่มีคุณภาพ  มาตรฐาน  และครอบคลุมทุกกลุ่มวัยในระดับพื้นที่เขตสุขภาพและเครือข่าย 
ทางสังคมอื่น ๆ  ทั้งในภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 

(๔) พัฒนาระบบความรู้ในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพจิตของประชาชนและของสังคม   
(๕) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ  ที่เป็นกลไกในการส่งเสริมสุขภาพจิต

และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
(๖) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 
(๗) กํากับ  นิเทศ  และให้คําแนะนําทางวิชาการด้านการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและ

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ โรงพยาบาลศรีธัญญา  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนาเก่ียวกับมาตรฐานของงาน  องค์ความรู้  และ

เทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 
(๒) ส่งเสริม  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางจิตเวชแก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง  

ยุ่งยาก  หรือซับซ้อน  เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช 
(๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทางจิตเวชแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๓ ศูนย์สุขภาพจิตที่  ๑ - ๑๒  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกัน

ปัญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(๒) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ  โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต 
(๓) เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบด้วยข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตที่มีคุณภาพ 
(๔) นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๔ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนาเก่ียวกับมาตรฐานของงาน  องค์ความรู้  และ

เทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ 
(๒) ส่งเสริม  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์

แก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง  

ยุ่งยาก  หรือซับซ้อน  เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์ 
(๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์แก่บุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนาเก่ียวกับมาตรฐานของงาน  องค์ความรู้  และ

เทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ 
(๒) ส่งเสริม  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านประสาท 

จิตเวชศาสตร์แก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง  

ยุ่งยาก  หรือซับซ้อน  เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ 
(๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ 

แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๑๖ สถาบันราชานุกูล  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัย  เพื่อพัฒนาเก่ียวกับมาตรฐานของงาน  องค์ความรู้และ

เทคโนโลยี  รวมทั้งรูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
(๒) ส่งเสริม  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่อง

ทางสติปัญญาแก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
(๓) ให้บริการตรวจ  วินิจฉัย  บําบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยซึ่งมีภาวะบกพร่อง 

ทางสติปัญญาเพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
(๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ปิยะสกล  สกลสัตยาทร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และหน้าที่และอํานาจของกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่ เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอํานาจ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 


